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عن الكاتب

على  حا�صل  فيلر،  ريت�شارد  الدكتور 

الجراحين  كلية  وزميل  الماج�صتير 

ا�صت�صاري  وهو  باإنجلترا.  الملكية 

كامبردج  في  العظام  جراحة 

الورك  جراحات  في  ومتخ�ص�ض 

والركبة. يعمل في مجال البحث العلمي 

هذه  في  مكثفة  محا�صرات  ويلقي 

بالزراعة  خ�صو�صًا  ويهتم  المجاالت، 

الع�صلية الهيكلية وبجراحات المنظار 

)ثقب المفتاح( لمف�صل الورك.
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خبرات المريض
ت�شاَرك المعرفة والخبرة ب�شاأن ال�شحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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مقدمة           

التهاب المفا�شل

كان مر�ض التهاب المفا�صل موجودًا منذ اآالف ال�صنوات. ويوجد 

االأعمار،  جميع  ت�صيب  قد  المفا�صل  التهاب  من  نوع   200 حوالى 

هما  �صيوعًا،  االلتهاب  اأنواع  من  نوعين  اأكثر  اأن  من  الرغم  على 

المفا�صل  والتهاب  العظمي(  )الف�صال  ال�صموري  المفا�صل  التهاب 

اختالف  وجود  الع�صرين  القرن  في  فقط  درك 
ُ
اأ وقد  الروماتيزمي. 

الثامن ع�صر  القرن  اأوائل  في  ُيعتقد  كان  الواقع،  وفي  النوعين.  بين 

اأن �صبب جميع اأ�صكال االلتهاب هو مر�ض النقر�ض. علمًا اأن الجن�ض 

الب�صري وحده ال ُي�صاب بمر�ض التهاب المفا�صل، فقد ُي�صيب هذا 

من  النا�ض  من   %  50 من  اأكثر  ويعاني  اأي�صًا.  الحيوانات  المر�ض 

اأكثر. وبحلول الوقت الذي ي�صبح فيه عمر المرء  اأو  التهاب مف�صل 

اإ�صابتك  اإمكانية  اإلى  ي�صير   %  85 بن�صبة  احتمال  فثمة  عامًا،   75

بهذا الداء في اأحد مفا�صلك، وخ�صو�صًا في المفا�صل الكبيرة مثل 

مف�صل الركبة اأو الورك. وبما اأن التهاب المفا�صل مر�ض �صائع، فهو 

يمثل م�صدر قلق كبير لكثير من النا�ض. فهو ال ي�صيب االأفراد فقط، 

اأي�صًا في االأقارب، واالأ�صدقاء، وزمالء العمل، واآخرين،  يوؤثر  ولكنه 

مّمن ي�صتلزم عليهم توفير الدعم للذين يعانون من التهاب المفا�صل. 

كما يمكن اأن يوؤدي هذا المر�ض اإلى تدهور نوعية الحياة، وانخفا�ض 

الدخل ب�صبب حاجة هذا المر�ض اإلى تلقي العالج بانتظام.
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الهيكل العظمي الب�شري

اإن الهيكل العظمي الب�صري قادر على التحّرك ب�صكل جيد، ذلك اأنه يحتوي على 

اأن  الوقت، ويمكن  العديد من المفا�صل. وتتدهور حالة هذه المفا�صل  بمرور 

ت�صبب االألم وعدم الراحة. 

ال�صلوع

عظم ال�صدر

عظم الع�صد

الفقرة

الكعبرة

عظم الوند

عظم الورك

عظام الر�صغ واليد

عظم الورك

الر�صفة

الظنبوب

ال�صظية

عظام القدم والكاحل

العظام

الجمجمة

الترقوة

العظم الكتفي
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عالج التهاب المفا�شل

يمكن اأن يتم عالج التهاب المفا�صل اإما طبيًا، بتناول العقاقير 

والغر�ض  جراحيًا.  اأو  الغازية،  غير  العالجات  من  اأخرى  واأنواع 

وتعّد  المتعددة.  الجراحية  الحلول  اإلى  التعرف  هو  الكتاب  من هذا 

جراحة  اأعمال  اأكثر  المفا�صل  التهاب  لعالج  الجراحية  العمليات 

العظام في الزمن الراهن.

لي الورك والركبة  اأكثر المفا�صل اإ�صابة بااللتهاب،  كما يعّد مف�صَ

للعالج  ويمكن  الزائد.  للوزن  تحماًل  المفا�صل  اأكثر  اأنهما  ذلك 

ُتجرى  الجراحية  الحلول  فبع�ض  اأ�صكال.  بعدة  يتم  اأن  الجراحي 

التخ�ص�صية.  المراكز  في  ُيجرى  االآخر  وبع�صها  وا�صع،  نطاق  على 

وعلى الرغم من تكّرر اللجوء اإلى الحلول الجراحية، اإال اأن المر�صى 

بحاجة اإلى التعرف اإلى المزايا الن�صبية للحلول الجراحية وعيوبها. 

ويهدف هذا الكتاب اإلى تلبية هذه الحاجة.

مقدمة
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النقاط الأ�شا�شية

اأكثر من 50 % من النا�ض يعانون من التهاب مف�صل  واحد اأو  �

اأكثر من مفا�صلهم

عندما ي�صل المرء اإلى �صن 75، فهو ُعر�صة بن�صبة 85 %  اإلى  �

احتمال اإ�صابته بالتهاب اأحد مفا�صل الج�صم

يمكن اأن يكون عالج التهاب المفا�صل اإما طبيًا اأو جراحيًا �

يعّد التهاب مف�صَلي الورك والركبة من اأكثر المفا�صل اإ�صابة  �

بااللتهاب
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 الورك والركبة 
 كيف يبدو شكلهما

 وكيف يعمالن

مف�شلَي الورك والركبة

 

لتحّمل  قابل  كبير  مف�صل  ثمة  طويلة  فخذ  عظمة  كل  نهاية  في 

الرغم  وعلى  الورك.  اأعالها  وفي  الركبة  اأ�صفلها  في  وتوجد  الوزن، 

عن  يختلفان  اأنهما  اإال  للم�صي،  �صروران  المف�صلين  كال  اأن  من 

بع�صهما اختالفًا تامًا.  

الوركان

الطرف  في  يوجد  حيث  كروّي،  مف�صل  عن  عبارة  هو  ورك  كل 

داخل  يقع  الذي  الم�صتدير«  الفخذ  »راأ�ض  الفخذ  لعظمة  العلوي 

االأ�صطح  تكون  ما  وعادة  )الُحّق(.  الكروي  الفخذي  التجويف 

الحركة   للمف�صل  لتتيح  الغ�صروف،  من  بطبقة  مغطاة  المتحركة 

من دون احتكاك بين االأ�صطح التي تقع مقابل بع�صها. وُتغّذى هذه 

للمف�صل  ي�صمح  اللون،  اأ�صفر  زليلي  ب�صائل  الغ�صروفية  الطبقة 

بالحركة باحتكاك اأقّل من احتكاك الزاّلجة على الجليد. 
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الورك والحو�ص

كل ورك عبارة عن مف�صل كروّي، حيث يتم تثبيت راأ�ض الفخذ )الكرة( داخل  

التجويف الُحقي بوا�صطة االأربطة القوية.

ويت�صل راأ�ض الفخذ بالجزء االأ�صطواني الطويل من عظم الفخذ 

عبر ج�صر ثابت يطلق عليه عنق الفخذ. ويكون تلف عنق الورك هو 

عند  ويوجد  ال�صن.  كبار  ي�صيب  الذي  الورك  مفا�صل  تاآكل  �صبب 

عظم  من  الكبير  االأ�صطواني  والجزء  الفخذ  عنق  بين  ما  التقاطع 

الكتلة  وهو  االأعظم«،  »النتوء  عليه  يطلق  كبير  عظمي  نتوء  الفخذ 

ال�صلبة من العظمة التي يمكن االإح�صا�ض بها في الجزء الخارجي من 

الورك، والتي ي�صير اإليها معظم النا�ض عندما ُيطلب منهم  االإ�صارة 

اإلى مف�صل الورك. وفي الواقع، فالنتوء االأعظم ال يعّد مف�صل الورك 

على االإطالق، ولكنه يت�صل بالورك بوا�صطة راأ�ض الفخذ وعنقه. 

مقطع اأمامي

العظمة

ال�صائل الزليلي

عظمة الحو�ض

ع�صب الفخذ

االأربطة

االأوعية الدموية

غ�صروف 

مف�صلي

عظمة

تجويف الورك

)الُحّق(

راأ�ض الفخذ

عنق الفخذ

النتوء االأعظم(

عظم الفخذ
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ويتم تثبيت راأ�ض الفخذ داخل التجويف الُحّقي بوا�صطة االأربطة 

القوية. واإذا ما تم �صطر هذه االأربطة )على �صبيل المثال، في العملية 

حادث  في  المثال،  �صبيل  )على  للتمزق  تعر�صت  اأو  الجراحية( 

�صيارة(، فقد يوؤدي هذا اإلى االإ�صابة بخلع في الورك. 

ي�صل  الذي  الدم  تدفق  اإعاقة  في  الخلع  هذا  يت�صبب  قد  كما 

ينجم  اأن  ويمكن  الدموية،  االأوعية  تمّزق  ب�صبب  الفخذ  راأ�ض  اإلى 

في  المفا�صل  التهاب  المقابل،  في  للدم،  ال�صعيف  التدفق  هذا  عن 

رئي�صية:  اأع�صاب  ثالثة  الورك  بمف�صل  ويحيط  الحقة.  �صنوات 

وتعمل  ال�صدادي.  والع�صب  الوركي،  والع�صب  الفخذي،  الع�صب 

ومن  واإليه،  الورك  من  الع�صب  نب�صات  نقل  على  االأع�صاب  هذه 

وبذلك  ال�صوكي،  الحبل  عبر  الدماغ  اإلى  ال�صفلية  واالأطراف  الورك 

وتحاط  المختلفة.  باالأحا�صي�ض  وال�صعور  الحركة  في  التحكم  يتم 

اأقوى  اأكثر  وتعّد  كبيرة.  وع�صالت  دموية  باأوعية  االأع�صاب  هذه 

ع�صالت   ثالث  هي  الخلف،  من  الورك  لمف�صل  تدعيمًا  الع�صالت 

ة  َلِويَّ
َ
لة االأ ة ال�صغرى، الَع�صَ َلِويَّ

َ
لة االأ ة« )الَع�صَ َلِويَّ

َ
الت االأ ت�صّمى »الَع�صَ

الم�صتقيمة  االأمام »الع�صلة  الو�صطى( ومن  ة  َلِويَّ
َ
االأ لة  الَع�صَ الكبرى، 

الفخذية« و»الع�صلة الحرقفية القطنية«. فاإذا �صعفت هذه الع�صالت 

ف�صي�صاب  المفا�صل،  التهاب  مر�ض  تقدم  عند  يحدث  كما  ة،  َلِويَّ
َ
االأ

المري�ض بالعرج.

بعد  الرحم  داخل  ال�صغير  الجنين  عند  الورك  مف�صل  ينمو  

على  �صكلها  في  العظام  تظهر  وال  فقط.  اأ�صابيع  ثمانية  حوالى 

االإطالق، بينما تظهر في �صكل غ�صروف )مادة هالمية(، وبعد ذلك 

يتحول تدريجيًا اإلى عظمة )مادة �صلبة ممتلئة بالكال�صيوم(. ويطلق 

على هذه العملية »التعّظم«، وهي التي يدخل فيها اإزالة الغ�صروف، 

واإحالل عظمة غنية بالكال�صيوم مكانه، ويتم هذا االإحالل بوا�صطة 

عظم خا�ض منتج للخاليا. وتتعّظم )تتحول اإلى عظم( مراكز معظم 

متعّظمة  غير  العظام  هذه  نهايات  تظل  ولكن  الطفولة،  في  العظام 

حتى �صن البلوغ، وذلك كي تترك مجااًل لنمو ال�صبي. وفي مرحلة ما يتم 

نمو مف�صل الورك لدى االأ�صخا�ض وهم في ما بين الـ 15 والـ 25 عامًا 

الورك والركبة كيف يبدو �صكلهما وكيف يعمالن
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نمّوًا تامًا، ويتوقف حينها النمو في هذه المنطقة. وكلما تقدم الب�صر 

في العمر، َنُحَفت عظامهم، وازدادت في بع�ض الحاالت في ال�صغر. 

ال�صموري  المفا�صل  التهاب  المر�صية  الحالة  هذه  على  ويطلق 

)الف�صال العظمي(، وهو �صكل من اأ�صكال �صعف العظام الذي يمكن 

والعمود  والر�صغ،  الورك،  اإلى حدوث ك�صور، خ�صو�صًا في  يوؤدي  اأن 

العظام،  ال�صموري عن ه�صا�صة  المفا�صل  التهاب  الفقري. ويختلف 

على الرغم من اأنه يتم كثيرًا الخلط بين الم�صطلحين. 

الركبتان

اأجزاء،  وتتاألف من ثالثة  التعقيد،  الركبة مف�صاًل �صديد  تعتبر 

عظم  يوجد  كما  الفخذ.  وعظمة  والر�صفة،  الظنبوب،  عظم  هي: 

ال�صظية بالقرب من مف�صل الركبة، ولكنه ال ي�صكل جزءًا منه. وتعتبر 

ًا )مثل رّزة الباب(، فهو مف�صل يتحرك في زاوية  الركبة مف�صاًل رزيَّ

واحدة، على الرغم من اإمكانية حدوث نوع من اال�صتدارة للمف�صل 

اأثناء الحركة.

ن  لتكوِّ الم�صتدير  ال�صكل  الفخذ  لعظمة  ال�صفلية  النهاية  وتتخذ   

م�صّطحًا  �صكاًل  للظنبوب  العلوية  النهاية  وتتخذ  الفخذية.  الُلَقْيمات 

لتكّون ه�صبة عظم الظنبوبي. ويبدو من الغريب لمف�صل بهذا ال�صكل 

بوجود  كذلك  االأمر  يبدو  ال  ولكنه  التوازن،  هذا  جميع  ُيحدث  اأن 

من  العلوي  والجزء  الفخذ  اأ�صفل  بين  تربط  التي  القوية  االأربطة 

الظنبوب )العظم الكبير من عظام ال�صاق(. وتت�صمن اأربطة الركبة 

االأربطة الجانبية الموجودة على جانبي المف�صل واالأربطة ال�صليبية 

ال�صليبية، خ�صو�صًا  االأربطة  المف�صل. وتعتبر  الموجودة في مركز 

االأربطة ال�صليبية االأمامية هي االأ�صا�ض الذي ُيعتمد عليه في كثير من 

االأحيان، وهي التي تت�صرر غالبًا عند الريا�صيين. وتقع  الر�صفة عند 

الجزء االأمامي للركبة، في الجزء االأمامي من اأ�صفل الفخذ، مكّونة 

االإ�صابات  وتعتبر  الفخذي.  الر�صفي  المف�صل  عليه  يطلق  مف�صاًل 

واالأمرا�ض الحادثة التي تلّم بهذا المف�صل هي �صبب متكرر لالألم. 
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الروؤو�ض  رباعية  ع�صلة  الركبة   راأ�ض  قمة  نهاية  في  يوجد  كما 

في  يوجد  كما  الفخذ(،  مقدمة  في  تقع  اأكبرع�صلة  )وهي  الفخذية 

وت�صاعد  العلوي.  الظنبوب  في  يدخل  وتر  للر�صفة  ال�صفلية  النهاية 

وهذا  الركبة،  ا�صتقامة  عن  الم�صوؤولة  الع�صالت  تقوية  في  الر�صفة 

الروؤو�ض«، وت�صغط  يحدث عندما تتقل�ض »الع�صلة الفخذية رباعية 

على الر�صفة، ما من �صاأنه اأن ي�صغط على الظنبوب.

مف�شل الركبة

وت�صبه  اتجاه واحد.  بالحركة في  ال�صماح  �صاأنه  الركبة مف�صل رزي من  تعتبر 

حركة المف�صل حركة الباب، على الرغم من اإمكانية حدوث نوع  من اال�صتدارة. 

الفخذ

اللُّقْيمات الفخذية

اأربطة طبية جانبية

ه�صبة العظم 

الظنبوبي

رباط �صليبي خلفي

)مقطوع  ر�صفي  وتر 

وم�صحوب للخلف(

رباط جانبي على 

اأحد جانبي المف�صل

اأقرا�ض مف�صلية 

)غ�صروف هاللي(

رباط �صليبي 

اأمامي

ال�صظية

الظنبوب

الورك والركبة كيف يبدو �صكلهما وكيف يعمالن
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جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

المثال،  �صبيل  على  الركبة،  على  ي�صغط  ن�صاط  اأي  ويت�صبب 

نزول الدرج و�صعوده مرتين متتاليتين، بقدر كبير من ال�صغط على 

الر�صفة. وكما هو الحال مع مف�صل الورك، ي�صطف معظم �صطح 

االأ�صفر  ال�صائل  عن   ف�صاًل  الجانبي،  الرباط  مع  الركبة  مف�صل 

الزليلي داخل المف�صل. كما يوجد عدة �صرايين حول الركبة، والتي 

اأكبر  اإلى ال�صاق. ويعد ال�صريان الماأب�صي هو  تنقل الدم من القلب 

هذه ال�صرايين، وهو يقع مبا�صرًة خلف المف�صل، وهو تكملة ل�صريان 

هما  الركبة،  مف�صل  من  بالقرب  كبيران  ع�صبان  وثمة  الورك. 

اإلى الخارج.  الع�صب الظنبوبي خلف المف�صل  والع�صب ال�صظوي 

وتعتبر هذه االأوعية الدموية واالأع�صاب من االأجزاء المهمة، ذلك 

اأن اأي �صدمة قد يتعر�ض لها مف�صل الركبة قد تعرقل اإمداد ال�صاق 

الأن  خ�صو�صًا،  مهمًا،  ال�صظوي  ويعتبرالع�صب  الع�صب.  اأو  بالدم 

تلفه يترتب عليه االإ�صابة »ب�صقوط القدم«، وهذا يعني اأن المري�ض 

غير قادر على رفع اأ�صابع قدمه اأو رفع كاحله اإلى اأعلى. ويمكن اأن 

في  اأو  القدم،  في  ك�صر  حدوث  بعد  الحالة  بهذه  ال�صخ�ض  ي�صاب 

اإجراء عملية  التي تعقب  الكثير من االأحيان كنوع من الم�صاعفات 

في  بدايًة  الركبة  يظهر مف�صل  الورك،  مع  يحدث  وكما  جراحية.  

�صكل غ�صروفي ثم يتعّظم الحقًا. اإذ يظهر عظم الفخذ الغ�صروفي 

الأول مرة  في الرحم بعد ثمانية اأ�صابيع من حدوث الحمل، ويظهر 

الظنبوب بعد ذلك بقليل. وال تظهر الر�صفة في �صكل عظمة حتى 

الحق  وقت  في  وتظهر  �صنوات،  ثالث  �صن  االأقل   على  البنات  بلوغ 

بالن�صبة اإلى االأوالد. ويتوقف نمو مف�صل الركبة بالكامل في الفترة 

العمرية ما بين 17 و 20 عامًا.

 وفي المراحل العمرية االأولى تكون العظام ناعمة ومطواعة اأكثر 

للك�صر،  تعر�صها  في�صعب  العمر.  من  متاأخرة  مراحل  في  هي  مما 

واإن انك�صرت، فهي ت�صفى �صريعًا. وتوؤدي االإ�صابات التي يتعر�ض لها 

اأنواع  اإلى التهاب مفا�صل في الم�صتقبل. وثمة  االأطفال في الطفولة 

اإلى  اأن توؤدي  محددة من التهاب المفا�صل ت�صيب االأطفال، ويمكن 

عملية جراحية كبيرة قد يتطلب اإجراوؤها في �صن �صغيرة.
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�شرايين واأع�شاب الركبة

يوجد العديد من ال�صرايين، واالأوردة، واالأع�صاب حول الركبة، ويجب المداومة 

على الرعاية المكثفة اأثناء العالج الجراحي وذلك للوقاية من التلف. 

مقطع خلفي

الموقع

ع�صلة وترية 

الن�صف

الوريد الماأب�صي

ال�صريان الماأب�صي

منطقة

الركبة

ع�صلة ال�صاق

)الع�صلة الربلية(

ع�صلة ذات 

الراأ�صين الوركية

الع�صب الوركي

الع�صب ال�صظوي

الع�صب الظنبوبي

الورك والركبة كيف يبدو �صكلهما وكيف يعمالن
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جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

النقاط الأ�شا�شية

الُحّقي  � التجويف  مع  متمف�صل  كروي،  مف�صل  هو  الورك 

بوا�صطة اأربطة قوية

يتوقف الورك عن النمو في الفترة العمرية بين 15 و25  �

تعتبر الركبة مف�صل رزي، على الرغم من احتمال ا�صتدارته �

يتوقف مف�صل الركبة عن النمو في الفترة العمرية ما بين 17  �

و20  �صنة
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التهاب المفاصل

ما هو التهاب المفا�شل؟

يمكن اأن ياأخذ التهاب المفا�صل عدة اأ�صكال. فاإ�صافة )itis( اإلى 

نهاية كلمة ما تعني عادًة التهاب. ولكن هنا، وعلى بالرغم من ذلك 

اأ�صكال  واأكثر  اإلى حدوث تلف تدريجي ل�صطح المف�صل.  فهي ت�صير 

)الف�صال  التنك�صي  المف�صلي  الداء  هما  �صيوعًا  المفا�صل  التهاب 

العظمي( والتهاب المفا�صل الروماتيزمي، ولكن الحاالت المر�صية 

االأخرى مثل، التهاب الفقار الال�صق، اأو الذئبة الحمراء الجهازية، اأو 

ال�صدفية قد تت�صبب بتلف المفا�صل، وتعرف بـ  »اعتالل المف�صل«. 

كما يمكن اأن تت�صبب العدوى بحدوث م�صاكل )مثل التهاب المفا�صل 

البكتيري(. وتعّد ال�صمة ال�صائعة لجميع اأنواع التهاب المفا�صل، هي 

الحركة.  عند  ومعاناة  األم  عليه  يترتب  ما  المف�صل،  �صطح  خ�صونة 

كما يمكن اأن تت�صبب التغيرات الحادثة في المف�صل في تغيرات في 

الع�صالت واالأربطة المحيطة بالمف�صل. 

الف�شال العظمي

اإلى االهتراء والتمزق، ويطلق عليه  غالبًا ما ي�صير هذا المر�ض 

في  يطراأ  تغير  واأول  نف�صه.  االأمر  يعنيان  ولكنهما  التنّك�ض،  اآخرون 

يعمل   الذي  الغ�صروف  اهتراء  اأو  تلف  هو  العظمي  الف�صال  مر�ض 

الناعم  ال�صطح  يبداأ  وعندما  العظام.  بين  واقية  و�صادة  بمثابة 

اأو  للمف�صل في االختفاء، ي�صدر �صطح المف�صل �صوت �صرير �صاذ 

اأو ما يعرف ب�صوت )الفرقعة(، وهو ما يترتب عليه  �صوت طقطقة 
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جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

الغ�صروف  من  �صغيرة  قطع  وتتفتت  الحركة.  عند  باالألم  ال�صعور 

المف�صلي، ما يوؤدي اإلى زيادة تكّون الحطام داخل المف�صل.

اأحيانًا قد تزيد جزيئات الحطام الموجودة داخل المف�صل، فتكّون 

اإليها، مكّونة ما  اأج�صامًا �صائبة، وذلك ب�صم جزيئات حطام اأخرى 

في  متعددة  اأخرى  تغيرات  تحدث  اأن  يمكن  كما  الثلج.  كرات  ي�صبه 

العظم، والتي تت�صمن تكّون اأكيا�ض داخل المف�صل، ويطلق على هذه 

االأكيا�ض »اأكيا�ض تحت الغ�صروف«، والتي يكبر حجمها في كثير من 

العظمي  بالف�صال  الم�صاب  المف�صل  داخل  يظهر  كما  االأحيان. 

على  ويطلق  المف�صل.  حواف  عند  الظهور  في  تبداأ  عظمية  نتوءات 

التدريجي  التلف  يرتبط   كما  العظمية«.  »النابتات  النتوءات  هذه 

الموجودة  العظمة  في  تحدث  التي  بالتغيرات  الغ�صروفي  للمف�صل 

تغيير  في  الغ�صروف،  يحميها  التي  العظمة،  هذه  تبداأ  اإذ  اأ�صفله. 

�صكلها ب�صكل ملحوظ. وغالبًا ما تتخذ �صكل عي�ض الغراب )الفطر( 

– ويكون �صكلها م�صابهًا لنهايات مطرقة خ�صبية ا�صُتخدمت ب�صدة. 
عظام  في  االأخرى  التغيرات  من  العديد  تحدث  اأن  يمكن  كما 

النوع من  العظمة. ويطلق على هذا  اأكيا�ض داخل  تكّون  اأخرى، مثل 

االأكيا�ض »اأكيا�ض تحت الغ�صروف« التي يمكن اأن يكبر حجمها كثيرًا. 

نتوءات  العظمي،  بالف�صال  الم�صاب  المف�صل  داخل  تبداأ،  وكذلك 

العظام.  �صكل  تغير  ب�صبب  العظام،  عند حواف  الظهور  في  عظمية 

المطاف  نهاية  العظمية«. وفي  »النابتات  النتوءات  ويطلق على هذه 

يتلف الغ�صروف المف�صلي كثيرًا، ما يعر�ض العظمة الموجودة اأ�صفله 

للخطر. ويزيد االألم نتيجة الحركة في اتجاه م�صاد للعظمة المعر�صة 

للخطر، ما ينتج عنه مزيد من االحتكاك. 

اإنتاج �صائل زليلي  الزليلي  الذي من �صاأنه  الغ�صاء  اأي�صًا  ويتغير 

وقد  االحتكاك.  نتيجة  ملتهبًا  ي�صير  المف�صل( حيث  باإزالق  )يقوم 

ينجم عن هذا ان�صباب لل�صائل الزليلي – ويعني هذا تورم المف�صل 

وال�صعور باألم �صديد نتيجة زيادة اإفراز ال�صائل الزليلي.
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الف�شال العظمي

غالبًا ما ي�صار اإلى الف�صال العظمي باأنه اهتراء وتمزق يحدث في المفا�صل 

العظمة 

غ�صروف

 مف�صلي

اأقرا�ض

 مف�صلية

عظمة اأغ�صية زاللية

قدرة المف�صل 

وهو يحتوي على 

ال�صائل الزليلي

الغ�صروف 

المهترئ

من  رقيقة  طبقة  الطبيعي  المف�صل  يغطي   .1
الغ�صروف، اإذ تغطي هذه الطبقة العظم ال�صحي 

مع ما يتم اإفرازه من �صائل زليلي اأ�صفر نقي يعمل 

على اإزالق عظم المف�صل في�صهل حركته.

في البداية تهترئ طبقة الغ�صروف   .2
ويختفي �صطحه الناعم.

تتحطم قطع ال�صغيرة من طبقة   .3
الغ�صروف، ما يوؤدي اإلى زيادة كمية الحطام 

الموجودة داخل المف�صل، ما قد يعيق الحركة.

يطلق على نتوءات العظم نابتات عظمية،   .5
وهي تظهر عند حواف المفا�صل، وتعيق قيام 

المف�صل بوظيفته وت�صبب االألم. 

تت�صكل االأكيا�ض تحت الغ�صروف في العظم،   .4
وتحول دون قيام المف�صل الطبيعي باأداء 

وظيفته وت�صبب االألم.

في النهاية يهترئ الغ�صروف المف�صلي، ما   .6
يوؤدي اإلى انك�صاف العظمة. فيزداد االحتكاك، 

ما يوؤدي اإلى حدوث مزيد من االألم يوؤدي اإلى 

التهاب ال�صائل الزليلي. 

التهاب المفا�صل
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  التهاب المفا�شل الروماتيزمي

العظمي.  الف�صال  عن  الروماتيزمي  المفا�صل  التهاب  يختلف   

اأ�صباب االإ�صابة  المناعي هو من  اأن حدوث خلل في الجهاز  ويعتقد 

في  كالتهاب  الروماتيزمي  المفا�صل  التهاب  ويبداأ  المر�ض.  بهذا 

تدريجيًا  االلتهاب  وي�صبح هذا  الزليلي(.  )الغ�صاء  المف�صل  بطانة 

وعلى  للغ�صروف.  وا�صع  تلف  اإلى  يوؤدي  ما  به،  للتحكم  قابل  غير 

على  الروماتيزمي  المفا�صل  بالتهاب  االإ�صابة  اقت�صار  من  الرغم 

في  اأخرى  مفا�صل  في  كثيرًا  يوؤثر  اأنه  اإال  الركبة،  اأو  الورك  مف�صل 

وال  واليدين.  العلوية  االأطراف  ذلك  في  يدخل  ما  وكثيرًا  الج�صم. 

تحت  »باالأكيا�ض  مبا�صرة  الروماتيزمي  المفا�صل  التهاب  يرتبط 

اأو »النابتات العظمية«. ومع ذلك،  الغ�صروف« الموجودة في العظم 

ومر�ض  العظمي  الف�صال  مر�ض  اأحيانًا  المف�صل  نف�ض  ي�صيب  قد 

التهاب المفا�صل الروماتيزمي. 

التهاب المفا�شل البكتيري

تعّودنا على �صيوع التهابات الورك والركبة في الغرب. ومع تح�صن 

هذه  تزال  ال  ولكن  االإ�صابات،  عدد  انخف�ض  المعي�صة  م�صتويات 

ت�صيب  اأن  للبكتيريا  يمكن  اإذ  النامية.  الدول  في  �صائعة  االلتهابات 

تدخل  وجود  حال  في  هذا  يحدث  اأن  يمكن  كما  مبا�صرًة.  المف�صل 

العدوى  بوا�صطة  اأو  الجرح(،  طعنة  المثال،  �صبيل  )على  جراحي 

المنتقلة عبر جزء اآخر في الج�صم. فعلى �صبيل المثال، يمكن اأن يوؤدي 

نمو ظفر قدم م�صاب بااللتهاب اإلى انتقال البكتيريا اإلى الركبة اأو 

الورك. كما يمكن اأن يكون التهاب المف�صل بمثابة كارثة للغ�صروف 

البكتيريا بدرجة كبيرة.  المف�صلي الذي يعتبر ح�صا�صًا تجاه عدوى 

اأن يتم تدمير الطبقة الواقية، وال يمكن  ففي غ�صون �صاعات يمكن 

لالأ�صف، اأن ي�صفى الغ�صروف المف�صلي. فبمجرد تدمير ال�صطح، ال 

يبقى مجال لل�صفاء. ولهذا ال�صبب ُي�صطر اللجوء اإلى اإجراء العمليات 

الجراحية  في حاالت الطوارىء لعالج التهاب المفا�صل البكتيري. 

ويعمل التدخل الجراحي على تنظيف المف�صل، حيث يتم غر�ض 
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الم�صادات الحيوية وتجميع التفا�صيل الدقيقة عن الطبيعة الُحّقيقية 

للبكتيريا الم�صببة لاللتهاب، وبذلك يمكن اإعطاء الم�صادات الحيوية 

الفعالة.

اأ�شباب اأخرى للتهاب المفا�شل

ثمة  حاالت اأخرى يمكن اأن ت�صبب التهاب مفا�صل الورك والركبة. 

اأمرا�ض  في  الموجودة  النزفية  اال�صطرابات  المثال  �صبيل  على  وهي 

مثل الهيموفيليا )الناعور( واال�صطرابات االأي�صية مثل مر�ض ال�صكري 

والنقر�ض اللذين يمكن اأن يت�صببا في تلف المفا�صل. فمر�ض النقر�ض، 

من  كبيرة  كميات  وجود  ب�صبب  به  االإ�صابة  تتم  المثال،  �صبيل  على 

حم�ض اليوريك في الدم، وغالبًا ما يكون هذا الأ�صباب غير معروفة، 

اأو نتيجة  تناول عقار محدد،  اأو ب�صبب ا�صطرابات هرمونية، ونادرًا 

ما يحدث ب�صبب اأمرا�ض اال�صتقالب، حين تتر�صب بلورات من حم�ض 

اليوريك في المفا�صل وتت�صبب بحدوث اآالم �صديدة.

عالمات التهاب المفا�شل واأعرا�شه

تت�صبب التهابات المفا�صل في الورك والركبة ب�صكل اأ�صا�صي في 

حدوث األم. ومع ذلك، يمكن اأن يترتب على هذه االلتهابات ت�صوهات 

ُو�صع عليه حمل كبير،  اإذا ما  اأو تورمات. كما قد يتداعى المف�صل 

باالألم  ال�صعور  يبداأ  حينها  الحركة.  اأثناء  في  �صريرًا  ي�صدر  قد  اأو 

.  وقد يحدث االألم  ب�صكل متقطع، ولكنه ي�صبح في النهاية متوا�صاًلً

في البداية حين ممار�صة الريا�صة، ولكنه يظهر في نهاية المطاف 

المرء  يح�ض  لدرجة  جدًا،  حادًا  يكون  وقد  الراحة.  اأوقات  في  حتى 

معها باالألم لياًل، وي�صبح النوم م�صتحياًل، وتتدهور �صحة المري�ض. 

وال ي�صير دائمًا االألم في الورك اإلى وجود عيب ما في مف�صل الورك. 

اإليه«، قد يعني  الم�صار  »االألم  فـ  الركبة.  اإلى  بالن�صبة  االأمر  وكذلك 

وجود م�صكلة في اأحد  اأجزاء الج�صم تت�صبب باألم في اأجزاء اأخرى 

منه، وهو اأمر غالبًا ما يعاينه االأطباء.  

التهاب المفا�صل
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اآلم اأ�شفل الظهر

االأخرى تحت  المفا�صل  والركبة  الورك  الت�صوهات في مفا�صل  ت�صع  اأن  يمكن 

مزيد من ال�صغط، مثل فقرات الظهر ال�صفلية والكاحلين، ما يت�صبب في حدوث 

مزيد من االألم. 

األم في الكاحل

األم اأ�صفل الظهر

األم في الركبة

األم في الورك
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الركبة،  في  اآالم  �صورة  في  الورك  م�صاكل  ظهور  اأحيانًا  ويمكن 

الورك. ويمكن  اآالم ت�صيب  الظهر ب�صورة  كما يمكن ظهور م�صاكل 

وفتق،  بالرحم،  اأكيا�ض  وجود  من  المراأة  تعانيه  قد  ما  يظهر  اأن 

وم�صاكل بالمبي�ض وغيرها من الحاالت المر�صية االأخرى، في �صورة 

اآالم ت�صيب الورك اأو الجزء ال�صفلي من ال�صاق. ولذلك يجدر اإبالغ 

دقيقة  �صورة  تكوين  من  يتمّكن  حتى  اأخرى،  اأعرا�ض  باأي  الطبيب 

ووا�صحة عن الم�صكلة التي يعاني منها المري�ض. 

ت�صبح  وقد  المف�صل.  يت�صّوه  المف�صلي،  الغ�صروف  يتلف  وفيما 

الركبة مثنية ب�صكل دائم. وُيطلق على هذا النوع من الت�صوه  »تقفع 

االنحناء«. وينثني المف�صل والكرة في الورك تدريجيًا، ما يجعل من 

وقد  الورك.  مف�صل  اإقامة  االإطالق  على  المري�ض  على  الم�صتحيل 

تتقّو�ض الركبة اأي�صًا )الت�صّوه التقّو�ض( اأو ت�صاب بـ »الت�صّوه االأفحج«.  

الكاحل  مثل  االأخرى،  المفا�صل  على  الت�صّوهات  هذه  ت�صغط  وقد 

نجد  اأن  الم�صتغرب  من  فلي�ض  ولذلك  الظهر.  من  ال�صفلي  والجزء 

م�صابًا بالتهاب مفا�صل الورك اأو الركبة، يعاني من م�صاكل مرتبطة 

باآالم في الظهر اأو في الكاحل. 

التهاب المفا�صل
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النقاط الأ�شا�شية

اأكثر  � يعتبر الف�صال العظمي والتهاب المفا�صل الروماتيزمي 

التهابين �صيوعًا بين التهابات المفا�صل

طبقة  � تمّزق  هو  واالهتراء(،  )التمزق  العظمي  الف�صال 

الغ�صروف التي تحمي ال�صطح العظمي للمف�صل

يبداأ التهاب المفا�صل الروماتيزمي في �صورة التهاب ي�صيب  �

بطانة المف�صل

والركبة  � الورك  مف�صَلي  بالتهاب  الم�صابون  ي�صعر  اأن  يمكن 

باآالم في مناطق اأخرى، مثل الظهر اأو حتى الكاحل
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الفحوصات
روؤية الطبيب

في  اآالم  من  يعانون  الذين  المر�صى  على  ُيطرح  اأن  يمكن 

االأ�صئلة، كما هو مبين  العديد من  للطبيب  مف�صل ما عند زيارتهم 

ي�صببها  التي  االإعاقة  بقدر  خ�صو�صًا  الطبيب  و�صيهتم  الجدول.  في 

التهاب المفا�صل. فقد ال تتعدى اإعاقة حادة يعاني منها �صخ�ض ما 

مجّرد اإزعاج ل�صخ�ض اآخر. و�صيكون اأي قرار ُيتخذ على اأ�صا�ض درجة 

االإعاقة التي ت�صبب بها التهاب المفا�صل. ولذا توقع اأن ُيطرح عليك 

هذا ال�صوؤال »ما حجم الم�صكلة التي ي�صببها لك هذا؟«. كما قد يرغب 

الطبيب في �صوؤالك عن حالتك في ال�صباح ، بمعنى هل ت�صعر بتيب�ض 

اأ�صوات  اأو  تورمات،  اأي  ال�صباح؟ وهل الحظت وجود  ع�صالتك في 

فرقعة في المف�صل؟ وقد يقوم الطبيب حينها بفح�ض المف�صل، فقد 

اأي �صيء غير طبيعي، و�صيقوم بتحريك  يتح�ص�صه ليبحث عن وجود 

اإلى  اأ�صابه. وال يحتاج جميع المر�صى  المف�صل ليحدد الخلل الذي 

اإجراء  اأو  ال�صينية  باالأ�صعة  فح�ض  )مثل  محّدد  نوع  من  فحو�صات 

الت�صخي�ض  يتم  الب�صيطة، غالبًا ما  الحاالت  الدم(. ففي  اختبارات 

اأ�صا�ض  اأ�صا�ض االأعرا�ض التي تظهر على المري�ض، وعلى  فقط على 

واأما في ما يتعلق بالحاالت االأكثر  الفح�ض الذي يقوم به الطبيب. 

تعقيدًا، فيمكن اإجراء الفحو�صات التالية.

اختبارات الدم

عن  للك�صف  وذلك  الدم،  اختبارات  من  العديد  اإجراء  يمكن 

عن   للك�صف  اأو  المري�ض،  ج�صم  في  الموجودة  االلتهابات  درجة 

يطلق  )والتي  المناعي  الجهاز  عوامل  عن  للك�صف  اأو  عدوى،  وجود 

التهاب  اأ�صكال  بع�ض  في  توجد  والتي  الم�صادة«،  »االأج�صام  عليها 
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المفا�صل(، اأو للك�صف عن ن�صبة حم�ض اليوريك في الدم للتاأكد ما 

اإذا كان ال�صخ�ض م�صابًا بالنقر�ض اأم ال، اأو للك�صف اأي�صًا عن ن�صب 

مواد اأخرى في الدم. 

الأ�شعة ال�شينية

ال�صينية  االأ�صعة  في  العظمي  بالف�صال  االإ�صابة  �صكل  يكون 

ففي  الروماتيزمي.  المفا�صل  بالتهاب  االإ�صابة  �صكل  عن  مختلفًا 

العظمية«،  »النابتات  روؤية  يمكن  العظمي،  بالف�صال  االإ�صابة  حال 

واالأكيا�ض العظمية جنبًا اإلى جنب مع وجود فجوة �صيقة بين �صطحي 

به  تمر  الذي  التدريجي  التاآكل  ال�صيقة  الفجوة  هذه  وتمّثل  العظم. 

وتعتبر  �صائبة«.  »اأج�صام  روؤية  اأي�صًا  يمكن  كما  المف�صلية.  ال�صطوح 

الحالة مختلفة نوعًا ما في حالة التهاب المفا�صل الروماتيزمي، اإذ ال 

تظهر نابتات عظمية في االأ�صعة ال�صينية، ولكن يالحظ انت�صار عظام 

متخلخلة على نطاق وا�صع ، خ�صو�صًا في منطقة المف�صل، تمامًا مثل 

ما يمكن روؤيته في حالة االإ�صابة به�صا�صة العظام.

 وفي كثير من االأحيان، ال تكون  التغّيرات التي تبدو في االأ�صعة 

ال�صينية في ما يتعّلق بالتهاب المفا�صل �صديدة، على الرغم من اأن

اختبار الدم

ما  في  الطبيب  ت�صاعد  قيمة  معلومات  تقّدم  اأن  دم  لعينة  يمكن 

يقوم به من فحو�صات. 
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العظم  ي�صيب  الذي  للتلف  انعكا�صًا  هذا  ويعتبر  ُيطاق.  ال  االألم 

هو  ال�صديد  االألم  هذا  �صبب  يكون  قد  ولكن  المف�صلي،  والغ�صروف 

يت�صبب  الذي  للمف�صل(  المبطن  )الغ�صاء  الزليلي  الغ�صاء  التهاب 

روؤيته في  والذي ال يمكن  الروماتيزمي،  المفا�صل  التهاب  به مر�ض 

االأ�صعة ال�صينية.  

اأ�شئلة يمكن اأن يطرحها الطبيب عليك

الزيارة الأولى

• كم عمرك؟ )مر�ض ه�صا�صة العظام اأكثر �صيوعًا في االأ�صخا�ض 	

الذين يتجاوزون الـ 50 من العمر(

• ال�صائعة، 	 غير  الحاالت  بع�ض  )في  العرقية؟  خلفيتك  ماهي 

يكون مر�ض فقر الدم المنجلي، هو االأكثر �صيوعًا في جماعات 

عرقية بعينها(

• ما هو عملك؟	

اأ�شئلة اأخرى

• هل لديك تاريخ عائلة يت�صمن التهاب مفا�صل؟	

• ما هو تاريخك الطبي، مت�صمنًا ذكر االإ�صابات ال�صابقة؟	

• هل تتناول اأي اأدوية؟	

• كم يمثل هذا م�صكلة لك؟	

اأ�شئلة اخرى تتعلق باآلم المف�شل

• متى وكيف بداأ االألم؟	

• ما هو �صكل االألم؟ )يزداد �صوءًا اأم يتح�صن(	

• هل يوجد ما يزيد من حدة االألم؟ )على �صبيل المثال، عقار 	

جديد، مر�ض(

• اأين يوجد االألم، واأين ينعك�ض ال�صعور باالألم، وما الذي يزيد 	

من تفاقمه، وكيف يكون االألم في النهار والليل؟

الفحو�صات
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فحو�شات اأخرى

يمكن الخ�صوع لفحو�صات اأخرى قد ت�صاعد الطبيب في ت�صخي�ض 

مر�ض التهاب المفا�صل وفهمه. 

• ت�صوير المف�صل	

• الت�صوير بالرنين المغناطي�صي	

• الت�صوير المقطعي المحو�صب	

• الت�صوير المقطعي بانبعاثات الفوتون المفردة	

• االختزاع	

• الر�صف	

• جراحة ثقب المفتاح )با�صتخدام المنظار(	

ت�شوير المف�شل

حقن  بعد  للمف�صل  ال�صعاعية  ال�صور  من  مجموعة  عمل  يتم   

مخدر  بتاأثير  المف�صل،  حيز  في  �صائل  اأو  االأوك�صيجين  اأو  الهواء 

الهيكلي  الن�صيج  ي�صور  الأنه  مفيدًا،  الت�صوير  هذا  ويعتبر  مو�صعي. 

الناعم للمف�صل اأو للمفا�صل.

الت�شوير بالرنين المغناطي�شي

لت�صوير  اأ�صا�صي  ب�صكل  الت�صوير  من  النوع  هذا  ا�صتخدام  يتم 

هيكل الج�صم الداخلي والوظيفة التي تقوم بها اأجزاوؤه المختلفة. فهو 

اأي زاوية. كما يظهر مزيدًا  للج�صم من  يقوم بو�صع �صور تف�صيلية 

والتي ال يمكن  للج�صم،  المختلفة  الرقيقة  االأن�صجة  بين  التباين  من 

ت�صويرها عند ا�صتخدام الت�صوير المقطعي المحو�صب.

الت�شوير المقطعي المحو�شب

هي اإحدى و�صائل الت�صوير الطبي التي تعتمد على التقاط �صور 

ال�صور  من  مجموعة  من  الداخلية  الج�صم  الأع�صاء  االأبعاد  ثالثية 

ثنائية االأبعاد، والتي تلتقط حول محور ثابت للدوران.
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ت�شوير المف�شل

االأ�صعة  تظهرها  )والتي  مختلفة  تباينات  تظهر  مادة  حقن  يتم 

اأخذ  ويتم  وفح�صها،  درا�صتها  �صيتم  التي  المنطقة  في  ال�صينية( 

�صل�صلة من االأ�صعة ال�صينية لت�صوير الهياكل. 

الت�شوير بالرنين المغناطي�شي

يمكن اأن يك�صف هذا الت�صوير عن اأنواع الخلل ال�صغيرة والدقيقة 

التي اليمكن ك�صفها بالت�صوير المقطعي المحو�صب.

الفحو�صات
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الت�شوير المقطعي بانبعاثات الفوتون المفردة

في  غاما  اأ�صعة  ت�صتخدم  النووي  الطب  في  ت�صوير  تقنية  هي 

تقوم   ثم  ومن  الم�صعة،  بالمواد  المر�صى  يتم حقن  الت�صوير. حيث 

المواد  المنبعثة من  االإ�صعاعات  بالتقاط ال�صور من  كاميرات غاما 

الم�صعة. ولال�صتعالم عن �صور الت�صوير المقطعي بانبعاثات الفوتون 

المفردة، فاإنه يتم تثبيت كاميرا غاما حول المري�ض. ويختلف اأي�صًا 

الوقت الذي ي�صتغرقه ت�صوير كل جزء. غير اأن المتفق عليه هو  اأنها 

ت�صتغرق ما بين 15 اإلى 20 ثانية. وهذا يعني اأن المدة التي ي�صتغرقها 

الت�صوير هي من 15 اإلى 20 دقيقة. 

الت�شوير المقطعي المحو�شب

ُيطلق الت�صوير المقطعي المحو�صب االأ�صعة ال�صينية عبر الدماغ من 

الم�صتقبالت  قبل  من  ال�صينية  االأ�صعة  التقاط  ويتم  مختلفة.  زوايا 

ويحّلل الكومبيوتر المعلومات ل�صنع ال�صورة. 
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الت�شوير المقطعي بانبعاثات الفوتون المفردة 

يتم اال�صتعانة بكاميرا غاما في الت�صوير با�صتخدام اأ�صعة غاما، اإذ 

تقوم الكاميرا بالتقاط ال�صورة من االإ�صعاعات المنبعثة من المواد 

الم�صعة، والتي تنبعث من الج�صم ب�صبب ما تم حقن الج�صم به من 

هذه المواد. 

الختزاع والر�شف

واأما  اأخذ عينة من المف�صل الم�صاب.  يت�صمن كال االإجراءين 

االختزاع فيعني اأخذ عينة من الخاليا اأو االأن�صجة من الج�صم الحي 

للفح�ض – ويتم هذا عادًة تحت المجهر. واأما بالن�صبة اإلى الر�صف 

في�صتمل على ر�صف بع�صًا من �صائل المف�صل، في حال وجود تورم، 

لخ�صوعه للتحليل. 

جراحة ثقب المفتاح )المنظار(

ومن الفحو�صات االأخرى التدخل الجراحي با�صتخدام المنظار. 

الفحو�صات
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اإذ يتم اإدخال م�صابير �صغيرة في المف�صل )عر�صها 4.5 ملليميتر(، 

وال  ذلك.  ُطلب  اإذا  خ�صو�صًا   التالفة،  المناطق  من  عينات  وتوؤخذ 

التخ�ص�صية   المراكز  من  القليل  على  يقت�صر  الفح�ض  هذا  يزال  

الموجودة في العالم. 

الر�شف

يتم ا�صتخدام اإبرة رفيعة ل�صحب ال�صائل من مف�صل الركبة، وذلك الإزالة التورم 

وتوفير عينة لتحليلها.

تقرير حالة: مارغريت

مفا�صل  عدة  في  األم  من  تعاني  وهي  عامًا،   23 مارغريت  تبلغ 

تيب�ض  من  تعانيه  بما  مرتبطًا  االألم  هذا  وكان  طفلة.  كانت  اأن  منذ 

بالع�صالت، والذي كان ي�صوء اأكثر في ال�صباح، وبداأت ت�صعر بنق�ض 

تدريجي في حركيتها. 

عظم الورك

قدرة المف�صل 

المحتوي على 

ال�صائل الزليلي

االإبرة

ال�صظية الِظنبوب

الَر�صفة

الموقع
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تنظير المف�شل

من الممكن في تنظير المف�صل، روؤية المف�صل من الداخل با�صتخدام منظار 

المف�صل. ويقوم الجراح باإجراء هذه العملية على مف�صل الركبة.

وبداأت مفا�صل براجم )البرجمة = مف�صل االإ�صبع( يديها في 

التورم، وبداأت اأ�صابع يديها تت�صوه. كما بداأت ت�صعر اأي�صًا بال�صعف 

وركبتها  وركيها  في  باالألم  ت�صعر  بداأت  وتدريجيًا،  ر�صغيها.  في 

الطبيب  ن�صحها  النهاية،  وفي  وتتقّو�ض.  تتورم  بداأت  التي  الي�صرى، 

العام الذي يتابع حالتها باللجوء لطلب م�صورة متخ�ص�ض. واأر�صلها 

اإلى طبيب متخ�ص�ض في التهاب المفا�صل. وخ�صعت لعدة اختبارات 

وتم  الروماتيزمي،  المفا�صل  بالتهاب  اإ�صابتها  اإلى  اأ�صارت  الدم  

�صاماًل  فح�صًا  العظام  جراح  واأجرى  عظام.  جراح  اإلى  اإحالتها 

ودقيقًا، و�صعر االخت�صا�صي ب�صرورة اإجراء عملية جراحية في ركبة 

المنظار
�صا�صة 

العر�ض

 الم�صبار الجراحي

اإلى  للمنظار  ممكن  دخول 

داخل مف�صل الركبة.

الفحو�صات
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�صنها،  الرغم من �صغر  وعلى  وِبناء على ذلك،  الي�صرى.  مارغريت 

خ�صعت لعملية ا�صتبدال الركبة الي�صرى بالكامل. وكانت نتيجة هذا 

كانت  ما  احتواء  تم  كما  حياتها،  اأ�صلوب  تح�صن  الجراحي  االإجراء 

تعانيه من األم، واأ�صبحت قادرة على العودة اإلى عملها، كمحا�صبة في 

المجل�ض المحلي، وهي الوظيفة التي لم تكن قادرة في ال�صابق على 

القيام بها ب�صبب االآالم المنهكة التي عانت منها لثالثة اأعوام، وهي 

فترة ما قبل خ�صوعها للعملية الجراحية.

تقرير حالة: توني

قدم  كرة  العب  اأف�صل  كان  عامًا،   24 يبلغ  توني  كان  عندما 

اإلى هذا  للو�صول  �صنوات  لعّدة  تدرب  محترف )في منطقته(. فقد 

الم�صتوى، فكان يجري ما يقرب من 60 مياًل  في الطرق المحيطة 

بم�صقط راأ�صه اأ�صبوعيًا. وكان يمثل الن�صاط البدني حياته كلها. واأما 

الثامنة  بلغ  اأن  بعد  الورك،  مف�صل  في  باآالم  ي�صعر  بداأ  فقد  االآن، 

ريا�صّي.  م�صت�صار  وظيفة  حاليًا  ي�صغل  وهو  عمره،  من  والخم�صين 

وكان قد بداأ ينتابه �صعوٌر متزايد باالنزعاج في اأعلى الفخذ والركبة 

اأثناء الم�صي، وقد تناق�صت الم�صافة التي اعتاد على م�صيها اإلى اأقل 

من 300 متر، اإذ يجبره االألم على التوقف تمامًا. وقد اأ�صبح يعاني 

من �صعوبة في النوم، واأظهرت زيارته االأخيرة اإلى جّراح العظام اأنه 

يعاني من ف�صال عظمي في الورك االأيمن، وهو ما كان وا�صحًا في 

به  ي�صعر  الذي  االألم  اأن  العظام عليه  واأ�صار جراح  ال�صينية.  االأ�صعة 

في ركبته قد يرجع اإلى مف�صل الورك المهترئ، ون�صحه باأن عمر ال 

ي�صمح له بالخ�صوع لعملية ا�صتبدال ورك، واأنه يف�صل عالجه بو�صائل 

اأن  توني  راأى  وقد  االأدوية.  وتناول  التدليك  اأي  الطبيعي،  العالج 

التي تعرف بم�صادات االلتهابات قد �صاعدته كثيرًا، على  االأقرا�ض 

الرغم من اأنها لم تق�ِض على االألم تمامًا. غير اأن الجّراح حّذره من 

اأنه قد يحتاج اإلى ا�صتبدال وركه في يوم ما.
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النقاط الأ�شا�شية

التهاب  � فح�ض  اأثناء  الدم  اختبارات  اإجراء  يتم  ما  كثيرًا 

المفا�صل

مر�ض  � يخ�ض  ما  في  ال�صينية  االأ�صعة  تظهره  ما  يختلف 

الف�صال العظمي عن ما تظهره في ما يخ�ض التهاب المفا�صل 

الروماتيزمي

المف�صل(  � )تنظير  مثل  ال�صباغية  الفحو�صات  ت�صتخدم 

بالرنين  والت�صوير  المحو�صب  المقطعي  والت�صوير 

المغناطي�صي في فح�ض التهاب المفا�صل

)المنظار(،  � المفتاح  ثقب  جراحة  اأي�صًا  ت�صتخدم  اأن  يمكن 

حيث يتم الح�صول على عينات من المف�صل لتحليلها

الفحو�صات
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العالجات المتاحة

هل اإجراء العملية الجراحية هو الحل الوحيد الممكن؟

بالن�صبة اإلى اأي �صكل من التهاب المفا�صل، يتم التردد عادة في 

االأحيان  بع�ض  وفي  بل  االأف�صل،  ومن  الجراحي.  الحل  اإلى  اللجوء 

الكال�صيكية  بالطريقة  المر�صية  الحالة  هذه  عالج  االأمان،  من 

اإلى مجموعة  اآالم �صديدة  يعانون من  يلجاأ من  اأن  المعتادة. ويمكن 

وتقويم  بالروائح،  والعالج  الطبيعي،  العالج  تت�صمن  العالجات  من 

باالإبر،  والوخز  االنعكا�صية،  والمعالجة  اليدوية،  والمعالجة  العظام، 

واتباع نظام �صحي جيد.

مثل  ال�صعبية،  الغذائية  المكمالت  اأن  اإلى  االأدلة  بع�ض  وت�صير   

الغلوكوزامين وال�صندروتن، قد تح�صن من اأعرا�ض الف�صال العظمي 

وقد تزيل اآالم التيب�ض. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المجهودات 

المبذولة، اإال اأن مثل هذه العالجات الكال�صيكية تجهد لتواكب تقدم 

في  الغازية  الطرق  اأخذ  من  بدَّ  ال  ولذلك  المفا�صل.  التهاب  مر�ض 

العالج في االعتبار. 
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العالجات غير الجراحية للتهاب المفا�شل

• العالج الطبيعي: العالج با�صتخدام الو�صائل البدنية بداًل من 	

العقاقير والتدخل الجراحي

• ذات  	 النباتات  م�صتخل�صات  ا�صتخدام  بالروائح:  العالج 

الرائحة والزيوت االأ�صا�صية

• تقويم العظام: تداول وتدليك الهيكل العظمي والع�صالت	

• المعالجة اليدوية: عالج تداولي لال�صطرابات االآلية للمفا�صل 	

• نقاط 	 خالل  من  تدليك  نظام  هو  االنعكا�صية:  المعالجة 

انعكا�صية على القدم، واليدين، والراأ�ض 

• الوخز باالإبر: عالج بوا�صطة وخز الجلد واالأن�صجة باالإبر	

الحقن في المف�شل

ُيحقن  اإذ  الحقن،  طريقة  هي  �صهولة  الغازية  الطرق  اأكثر 

المف�صل الموؤلم بخليط من المخدر المو�صعي وال�صتيرويد. وللمخدر 

المو�صعي تاأثير موؤقت في الق�صاء على االألم، في حين ي�صتمر تاأثير 

ال�صتيرويد مدة اأطول. ووظفية هذا الخليط هو التقليل من االلتهابات 

من  مجموعة  ال�صتيرويدات  وتمثل  المفا�صل.  اللتهاب  الم�صاحبة 

العقاقير متباينة االأدوار، فهي لها عالقة بالمواد الكيميائية، وتت�صمن 

التي  واالأدوية  الحمل،  منع  و�صائل  في  ُت�صتخدم  التي  الهرمونات  

ي�صتخدمها الذين يعانون من الربو، وحتى العقاقير التي ي�صتخدمها 

االأج�صام.  كمال  يمار�صون  ومن  الريا�صيون  قانونية  غير  بطريقة 

للمواد  المف�صلي  »الحقن  تقنية  هي  جديدة،  تقنية  ظهرت  وحديثًا 

اإجراء  يتم  اإذ   ،)viscosupplementation( التكميلية«  اللزجة 

اأو عدد من عمليات الحقن، با�صتخدام حم�ض  عملية حقن منفردة 

هذه  من  والهدف  بااللتهاب.  الم�صاب  المف�صل  في  الهيالورونيك، 

التقنية الجديدة هو تليين المف�صل والم�صاعدة على تخفيف االألم. 

وتعّد النتائج االأولية لهذا العالج واعدة.

العالجات المتاحة
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عمليات حقن المخدر وال�شتيرويد

يتم حقن خليط من المخدر المو�صعي وال�صتيرويد في المف�صل الموؤلم، وغالبًا 

ما يكون هذا العالج فّعااًل. 

العالجات الجراحية للتهاب المفا�شل

المفا�صل  التهاب  اأن  اإال  الحقن،  اإلى  اللجوء  من  الرغم  على 

مدى  فعلى  النهائي.  الحل  هو  الجراحي  الحل  يكون  وبهذا  يتقدم. 

التلف  لمعالجة  العمليات  الجراحون عددًا من  اأجرى  قرون عديدة، 

الذي يحدثه التهاب المفا�صل. وُتجرى العمليات التالية تحت تاأثير 

المخدر المو�صعي اأو المخدر الكلي. واأحيانًا يتم ا�صتخدام مزيج من 

نوَعي المخدر. ولكن ثمة حاجة اإلى وجود م�صتوى معقول من ال�صحة 

ُتطلب  ما  وغالبًا  الجراحي،  التدخل  هذا  بمثل  للقيام  الج�صدية 

ن�صيحة طبيب التخدير م�صبقًا في حال ال�صك.



35

قطع العظم

وهي عملية قطع خالل العظم. وكانت هذه الطريقة ت�صتخدم على 

نطاق وا�صع في عالج التهاب مف�صَلي الورك والركبة. فهي تهدف اإلى 

القيام بك�صر جراحي، يتبعه اإعادة تركيب مف�صل الورك اأو الركبة. 

على �صبيل المثال، يمكن اللجوء اإلى عملية قطع العظم ل�صاق مقّو�صة 

مقو�صة،  ال�صاق  تكون  فعندما  ا�صتقامة.  اأكثر  ب�صكل  تركيبها  الإعادة 

ما  للركبة،  الداخلي  الجانب  عبر  الم�صي  عن  النا�صئ  ال�صغط  يمر 

يمر  للركبة،  ال�صحيح  الو�صع  في  ولكن  �صريعًا.  تهترئ  اأنها  يعني 

ال�صغط النا�صئ عن الم�صي عبر مركز الركبة، وبذلك يتقا�صم كال 

جانبي المف�صل نف�ض الوزن. 

قطع العظم

يهدف قطع العظم اإلى القيام بك�صر جراحي، اإذ يمكن اإعادة تركيب الورك اأو 

الركبة عند لحم اأو دمج العظمة  مرة اأخرى.

العظم  من  مقطع 

الذي تمت اإزالته

يتم اإعادة لحم 

العظمة مرة اأخرى 

با�صتخدام �صرائح 

وم�صامير 

العالجات المتاحة
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يتم  اإذ  الورك،  في  العظم  قطع  في  نف�صها  الطريقة  اتباع  ويتم 

اإجراء عملية قطع العظم في المنطقة الموجودة اأ�صفل م�صتوى النتوء 

االأعظم )الجراب المدوري(. وتعتبر مثل هذه العمليات كبيرة. وتعتبر 

غير  المختارين.  المر�صى  من  بعينها  مجموعات  مع  فقط  ناجحة 

اأنها تكون اأكثر نجاحًا لالأ�صخا�ض الذي كانوا يتمتعون، قبل العملية، 

بقدرة ال باأ�ض بها على تحريك المف�صل الم�صاب. وكلما �صاء معدل 

تحريك المف�صل، قّل احتمال تح�ّصن االأمور. وقد يعمد الجراح في 

اأو تق�صيرها، بح�صب  المري�ض،  اإطالة �صاق  اإلى  العظم  عملية قطع 

الحالة المر�صية. وي�صتغرق هذا االإجراء الجراحي حوالى 90 دقيقة. 

تقرير حالة: جون

كان جون جندّيًا يبلغ من العمر 24 عامًا. وكان يعاني منذ ع�صر 

�صنوات من خلع في الورك االأيمن ب�صبب حادث هبوط مظالت. وفي 

يِقه هذا  لم  ولكن  مكانه،  اإلى  الورك  اإعادة مف�صل  تم  الوقت  ذلك 

يزال  ال  جون  كان  حينها  المفا�صل.  اللتهاب  التدريجي  التطور  من 

�صغير ال�صن ن�صبيًا، لذلك فقد كان جراح العظام �صد فكرة التدخل 

الجراحي وا�صتبدال مف�صله، الأن تاأثير مثل هذه العمليات ي�صتمر لعدد 

محدد من ال�صنوات فقط. وفي حالة جون ي�صير التقدير اإلى اأن المدة 

الزمنية  هي ع�صر �صنوات كحد اأق�صى، خ�صو�صًا واأن معّدل تحريكه 

فتم  عظم.  قطع  عملية  باإجراء  فُن�صح  جيدًا،  كان  الورك  لمف�صل 

عمل �صق عبر العظمة الموجودة اأ�صفل النتوء االأعظم، وتم َلّي عظمة 

الفخذ قلياًل لوقف ال�صغط النا�صئ على مف�صل الورك. وقد اأدى هذا 

اإلى تح�صن حالة جون ب�صكل كبير. وقد تم تثبيت المو�صع الذي حدث 

فيه »قطع العظم« ب�صرائح وم�صامير. وا�صتعان جون للم�صي بعكازين 

في الثالث �صهور االأولى بعد الجراحة، والحظ اأن اإحدى �صاقه  كانت 

كان اأق�صر قلياًل من طولها قبل العملية الجراحية. 

ولكن هذا لم يزعجه، اإذ ا�صتعان بحذاء ذي كعب �صغير بمجرد 

اإلى اال�صتعانة بعكاز.  اأن �صمح له الطبيب بالم�صي من دون الحاجة 

عملية  اأن  اإدراكه  من  الرغم  وعلى  النتيجة.  بهذه  كثيرًا  جون  و�صّر 

ا�صتبدال الورك �صتكون مطلوبة يومًا ما. 
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تنظير المف�صل، اأو جراَحة بوا�صَطة فتَحة �صغيَرة جدًا في الِج�صم 

)Keyhole surgery(، عبارة عن نوع من العمليات الجراحية التي  

مليون  من  اأكثر  ُتجرى  اإذ  وا�صع.  نطاق  على  حاليًا  ُتجرى  اأ�صبحت 

العالم. ولكن من غير  اأرجاء  النوع �صنويًا في جميع  عملية من هذا 

وا�صع  الورك، ولكنها ُتجرى على نطاق  اإجراوؤها في مف�صل  ال�صائع 

م�صبار  باإدخال  باالأ�صا�ض  العملية  هذه  وُتجرى  الركبة.  مف�صل  في 

تاأثير  تحت  المف�صل  داخل  اإلى  ملليميتر   4.5 �صغير عر�صه حوالى 

المخدر المو�صعي اأو المخدر الكلي. وي�صمح هذا االإجراء الجراحي 

بت�صوير ممتاز للهياكل الموجودة داخل المف�صل، ويقود اإلى اإجراء 

تقييم دقيق لمدى تقدم الحالة المر�صية.

 كما يمكن الخ�صوع لهذا االإجراء الجراحي في جميع اأنواع التهاب 

المفا�صل، وعادة ما يكون �صريعًا، اإذ ال ي�صتغرق اأكثر من 45 دقيقة. 

يمكن  المف�صل،  داخل  اإلى  اإدخالها  يتم  التي  التنظير  اأداة  فبوجود 

اأخرى �صغيرة في الج�صم. وُتجرى  اأخرى عبر �صقوق  اأدوات  اإدخال 

المف�صل.  اأ�صطح  ولتنظيف  ال�صائبة  االأج�صام  الإزالة  العملية  هذه 

على  الق�صاء  يمكنه  ال  المف�صل  تنظير  فاإن  ذلك،  الرغم من  وعلى 

التهاب المفا�صل. ويتفاوت تاأثير عملية تنظير المف�صل على اأ�صا�ض 

نوع االأعرا�ض التي يعاني منها المري�ض. فالبع�ض يدعي اأن مثل هذا 

االإجراء الجراحي يخفف االآالم ب�صكل كبير، في حين يدعي اآخرون 

اأن ال�صعور بعدم الراحة يزداد �صوءًا.

التهاب  عالج  في  التنظير  ا�صتخدام  حين  الحذر  من  بدَّ  ال   

�صبيل  )فعلى  قليل  الم�صاعفات  حدوث  معدل  يعتبر  اإذ  المفا�صل، 

المثال ت�صاب حالة واحدة من كل 2.000 حالة بالتلوث(. وُتعّد  هذه 

العملية نوعًا من ك�صب الوقت قبل اال�صطرار اإلى اللجوء اإلى عمليات 

الجراحية  العمليات  من  النوع  هذا  ويعتبر  كبيرة.  اأخرى  جراحية 

ال�صباب الذين ال يزالون يتمتعون بالن�صاط،  اأو  مفيدًا ل�صغار ال�صن 

اأنه من غير الم�صتح�صن اإخ�صاعهم لعمليات جراحية  والذين يعتبر 

العالجات المتاحة
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نطاق  المف�صل على  تنظير  وت�صتخدم جراحة  المف�صل.   كا�صتبدال 

وا�صع في عالج الحالة المر�صية المعروفة بـ »االإعاقة الوظيفية لحركة 

المفا�صل«، وذلك عندما تركب مقدمة الجزي العلوي من الفخذ على 

االأن�صجة  تمزق  اإلى  يوؤدي  قد  والذي  الورك.  )الُحّق(  كرة  مقدمة 

الجراح في هذه  العظمي. ويحاول  بالف�صال  االإ�صابة  واإلى  الرقيقة، 

الحالة اإزالة المنطقة الم�صابة باالإعاقة الوظيفية لحركة المف�صل. 

الزرع

اإذ  والرئتين.  والكبد،  القلب،  الزرع فقط على  تقت�صر عملية  ال 

بات من الممكن زراعة العظام. وقد تم القيام بمثل هذه العمليات 

منذ عدة �صنوات. 

تنظير المف�شل

ي�صتمل تنظير المف�صل على اإدخال م�صبار �صغير مزّود بكاميرا اإلى داخل 

المف�صل بوجود تحذير مو�صعي. ويمنح هذا روؤية وا�صحة لداخل المف�صل، 

وي�صمح بالقيام ببع�ض االإجراءات الجراحية داخل المف�صل في ذات الوقت 

ومن دون اللجوء اإلى اإحداث �صق كبير.

�صا�صة عر�ض

منظار المف�صل
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في حال ت�صّبب التهاب المفا�صل في تلف �صطح المف�صل، فمن 

الممكن اإزالة الن�صيج التالف واإدخال ن�صيج اآخر يزرع مكانه. ويوؤخذ 

هذا الن�صيج عادًة من متبرع ميت. ويتم بذل جهود �صارمة للحفاظ 

الزرع.  عملية  في  البدء  قبل  حية  الغ�صروفي  المف�صل  خاليا  على 

كما يمكن اأي�صًا اأخذ الن�صيج الذي �صيتم زرعه من الحيوانات، على 

الم�صاب  ال�صخ�ض  يخ�صع  واأحيانًا  هذا.  حدوث  ندرة  من  الرغم 

باإزالة  تقوم  االأولى  جراحيتين:  عمليتين  اإلى  المفا�صل  بالتهاب 

خاليا المف�صل الغ�صروفي من جزء واحد من الج�صم، والثانية تقوم 

باإعادة زرعها مرة اأخرى في المنطقة الم�صابة بالتهاب المفا�صل. 

المف�صل  خاليا  ار�صال  يتم  العمليتين،  بين  الفا�صلة  الفترة  وفي 

الغ�صروفي اإلى المختبر حيث يتم زرعها بهدف زيادة عددها، وهو 

ما ُيعرف بـ » زرع خلية غ�صروفية«، ت�صتغرق حوالى �صاعة واحدة. 

ومع ذلك، يوجد حاليًا العديد من اأعمال البحث العلمي العالمية 

ي�صاب  اأن  قبل  المف�صل  �صطح  ا�صتبدال  محاوالت  على  تقوم  التي 

اإلى  اأمانًا. وهذا ي�صير  اأكثر  اآخر  بالتهاب المفا�صل بالكامل، وو�صع 

وجود تغيرات كبيرة في هذا المجال في ال�صنوات الع�صر القادمة. 

األياف الكربون وغيرها من المواد ال�شناعية

فهذا  المفا�صل،  التهاب  بمر�ض  بالكامل  المف�صل  اأ�صيب  اإذا 

المف�صل  خ�صوع  هو  المنا�صب  الوحيد  الجراحي  العالج  اأن  يعني 

ي�صيب  االأولى،  المراحل  ففي  ذلك،  ومع  جراحية.  لعملية  بالكامل 

مر�ض التهاب المفا�صل فقط منطقة واحدة من المف�صل. فاإذا ما 

كان االأمر كذلك، فيمكن زرع األياف الكربون، بحيث ُتَزاُل  المنطقة 

في  الكربون  األياف  وتتوفر  مكانها.  الكربون  األياف  وُتزرع  التالفة، 

وتقوم  �صيوعًا.  االأكثر  االأ�صطوانية هي  االأوتاد  اأ�صكال متعددة، ولكن 

األياف الكربون بدور �صقالة، اإذ  تمّكن  المر�صى من نمو عظامهم، 

عملية  ت�صتغرق  اأن  ويمكن  بمحاذاتها.  الغ�صروف  ن�صيج  نمو  ومن 

التالفة على  المنطقة  ت�صجع  اأن  �صهور، كما يمكن   النمو  هذه عدة 

والبال�صتيك  والمعدن،  ال�صيراميك،  ُي�صتخدم  كما  لل�صفاء.  التماثل 

العالجات المتاحة
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وغيرها من المواد ال�صناعية. وال يمكن التنبوؤ بنتائج هذا االإجراء، 

المف�صلي. ومثل  الغ�صروف  اإ�صالح  يتم االعتماد على  ما  نادرًا  اإذ  

هذه الخطوات، »ا�صتبدال �صطح المف�صل«، ال ُتجرى على نطاق وا�صع 

ب�صبب نتائجها المتفاوتة. 

االأ�صغر  االأ�صخا�ض  اأن مثل هذه الخطوات تفيد خ�صو�صًا،  غير 

من  ولي�ض  تالفة،  غ�صروفية  مناطق  وجود  من  يعانون  الذين  �صنًا 

مر�ض ي�صمل المف�صل باأكمله.

اإيثاق المفا�شل

ي�صعر  المف�صل.  لحم  اأو  المف�صل  دمج  المفا�صل  باإيثاق  ُيعني 

باألم ينجم عن حركة  المفا�صل  التهاب  يعانون من  الذين  المر�صى 

المف�صل. وكلما ازدادت حركة المف�صل، ازداد ال�صعور بعدم الراحة 

االألم   على  الق�صاء  اإحدى طرق  المف�صل جراحيًا  دمج  ويعّد  �صوءًا. 

ومع  دقيقة.   90 حوالى  عادة  العملية  هذه  اإجراء  وي�صتغرق  تمامًا. 

كبير  �صغط  يبقى  المفا�صل،  اإيثاق  عملية  اإجراء  بعد  وحتى  ذلك، 

على المفا�صل الموجودة على جانبي المف�صل المدمج. فعلى �صبيل 

المثال، فبعد دمج الركبة، ي�صيب الورك والكاحل مزيدًا من ال�صغط 

من  بمزيد  والظهر  الركبة  ُت�صاب  الورك،  دمج  وبعد  واالإجهاد. 

ال�صغط. علمًا اأن من ميزة عملية اإيثاق المفا�صل اأنه ال يدخل فيها 

االأخطاء  اأجزاء بديلة لمف�صل متحرك. ويترتب على هذا قلة  زرع  

اإجراء مثل هذه العملية. وعلى الرغم من ذلك،  التي قد تنجم عن 

يمكن لهذا االإجراء  اأن يعرقل الم�صي، اإذ  من غير الممكن اأن يم�صي 

واأحيانًا  الركبة.  اأو  الورك  دمج  عملية  بعد  طبيعية  م�صية  ال�صخ�ض 

ت�صبح ال�صاق التي خ�صعت للعملية اأق�صر من قرينتها التي لم تم�ض، 

ولكن على االأقل تعتبر نتائج العملية دائمة. 

لعملية  دمج 
ُ
اأ الذي  المف�صل  خ�صوع  يمكن  االأمر،  اقت�صى  اإذا 

ال  »التحّول«،  عمليات  عليه  يطلق  ما  نتائج  ولكن  مف�صل،  ا�صتبدال 

تعتبر دائمًا جيدة كتلك التي تترتب على عملية ا�صتبدال مف�صل لم 

يخ�صع في ال�صابق لعملية جراحية. 
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اإيثاق المفا�شل

ُيعنى باإيثاق المفا�صل دمج المف�صل للق�صاء على األم المف�صل. 

تقرير حالة: جوي�ص

جوي�ض �صيدة تبلغ من العمر 22 عامًا. وقد تعر�صت منذ ثمانية 

اأعوام  اإلى حادث طريق. وقد ت�صبب الحادث في اإ�صابتها بك�صر في 

ودقيقة  جيدة  تركيب  اإعادة  من  الرغم  وعلى  الظنبوبية.  اله�صبة 

للجزء المك�صور على يد فريق عمل من جراحي العظام بالطواريء، 

�صيب تدريجيًا بالتهاب المفا�صل. وازداد االألم 
ُ
اإال اأن مف�صل الركبة اأ

�صوءًا حتى اأخبرها جّراحو  العظام اأنه كان ينبغي اإجراء عملية اإيثاق 

مفا�صل وقتها. 

بركبة  العي�ض  تخّيل  من  بالقلق  ت�صعر  جوي�ض  كانت  وبالطبع، 

عظمة الفخذ

�صرائح

معدنية  دبابي�ض 

تربط اأجزاء العظمة 

ي�صمح  فال  ببع�صها، 

للركبة بالتقّو�ض مرة 

اأخرى. 

الظنبوب

عظم ال�صظية

العالجات المتاحة
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حياتها.  جوانب  من  جانب  كل  في  يوؤثر  كان  االألم  اأن  ملحومة.غير 

ت�صتمر  لن  مف�صل  ا�صتبدال  عملية  اإجراء  باأن  مدركة  جوي�ض  وكانت 

المرات  لعدد  حّد  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  االأبد.  اإلى  اآثارها 

كّل عملية  اأن  للمف�صل، غير  ا�صتبدال  اإجراء عملية  فيها  يمكن  التي 

نهاية  وفي  تعقبها.  التي  العملية  من  اأطول  وقتًا  تاأثيرها  ي�صتمر  لن 

جراحية،  عملية  الأي  للخ�صوع  قابلة  غير  الركبة  �صت�صبح  المطاف، 

وقد يتم اللجوء اأخيرًا اإلى البتر. 

كانت جوي�ض بالطبع �صديدة القلق حيال هذا االأمر. وكانت عملية 

الظنبوبي  الجزء  �صّوه  الك�صر  الأن  اأي�صًا،  منا�صبة  غير  العظم  قطع 

�صيكون  الجراحية  العملية  اإجراء  اأن  لدرجة  كبيرة،  ب�صورة  العلوي 

تتعلق  ُحّقيقية  بمخاطرة  م�صحوبًا  �صيكون  كما  للغاية.  �صعبًا  تقنيًا 

باحتمال تلف االأوعية الدموية واالأع�صاب. وبناء على ما �صبق، وافقت 

من  الرغم  فعلى  المفا�صل.  اإيثاق  عملية  اإجراء  فكرة  على  جوي�ض 

اأنها   اإال  الجزئية،  واإعاقتها  م�صتقيمة  و�صعية  ركبتها حاليًا في  اإيثاق 

وجدت اأن الحياة قد فتحت لها اأبوابها من جديد. ولكنها لم تعد ت�صعر 

البتة باأي األم في ركبتها، وت�صتطيع قيادة �صيارتها، ولكنها تقود فقط  

اأنواعًا مخ�ص�صة من ال�صيارات تنا�صب حالتها ال�صحية، وهي تعمل 

حاليًا مديرة جمعية خيرية. ولم ينتابها اإلى يومنا هذا اأي �صعور بعدم 

اأن  الرغم من تحذيرها  الكاحل، على  اأو  الورك  االألم في  اأو  الراحة 

هذا قد يحدث في �صنوات قادمة، فهي تعلم اأن هذا لن يكون قبل 20 

عامًا.

الإن�شار

المنطقة  تنظيف  اإلى  ي�صير  جراحي،  م�صطلح  هو  التعبير  هذا 

التالفة. ويرتبط التهاب المفا�صل بنمو االأج�صام ال�صائبة، والحطام،  

والنابتات العظمية. فمثل هذه االأ�صياء قد تكون موؤلمة، اأو قد تت�صبب 

في اإعاقة المف�صل وتوقفه نهائيًا عن الحركة. وِبناء على ذلك، تكون 

على  تق�صي  ال  العملية  فمثل هذه  اأحيانًا.  مفيدة  االأ�صياء  اإزالة هذه 

االألم بالكلية، ولكنها يمكن اأن توؤخر اليوم الذي تزداد فيه الحاجة 
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اإلى اإجراء عملية جراحية. 

المنظار،  بوا�صطة  الجراحية  العملية  هذه  اإجراء  الممكن  ومن 

على الرغم من اعتياد اإجراء هذه العملية على اأنها عملية مفتوحة، 

وهو ما يطلق على اأي عملية يتم فيها اإحداث �صق كبير. وي�صمح  هذا 

عادة بالدخول اإلى كل زوايا وتفا�صيل المف�صل حتى يتم اإجراء عملية 

اأن يتم  النتائج، ولكن من غير المرجح  تنظيف �صاملة له. وتتفاوت 

الجراحي  االإجراء  تمامًا. ومع ذلك، يمكن بهذا  االألم  الق�صاء على 

ك�صب المزيد من الوقت للمري�ض �صغير ال�صن قبل اأن تتطلب حالته 

اأو قد يكون هذا مفيدًا لمري�ض كبير  اإجراء عملية جراحية كبيرة، 

العملية  واأما  طويلة.  لمدة  للتخدير  الخ�صوع  ينا�صبه  ال  ال�صن  في 

الجراحية نف�صها فت�صتغرق مدة تتراوح بين 35 اإلى 50 دقيقة. 

ا�شتبدال المف�شل

الورك  مفا�صل  ا�صتبدال  اأن  اإال  اإجرائها،  كثرة  من  علىالرغم 

اأعظم التطورات في مجال الجراحة في  اأو الركبة تمثل واحدة من 

مثل  اإجراء  تعقب  التي  الحياة  تح�صن  درجة  وتعتبر  االأخيرة.  االآونة 

عملية  اإجراء  عن  تنجم  التي  لتلك  مكافئة  الجراحية  العملية  هذه 

»مجازة القلب« الجراحية، اإذ يلحظ المري�ض حدوث تح�صن كبير في 

عملية  اإجراء  ويحتاج  االألم.  لم�صتويات  تدريجي  وانخفا�ض  الحركة 

ا�صتبدال المف�صل اإلى حوالى �صاعتين. وال ت�صتمر نتائج هذه العملية 

اإلى االأبد. فنظريًا، يمكن ا�صتبدال المف�صل اأكثر من مّرة. ومع ذلك، 

ولذلك  تليها.  التي  العملية  من  اأقل  تكون  عملية  كل  نجاح  فدرجة 

ُيعر�ض على المر�صى �صغار ال�صن مثل هذا الخيار ب�صيء من التردد.  

فعملية ا�صتبدال المف�صل تقوم على اإزالة المنطقة الم�صابة بالتهاب 

المفا�صل، وحلول بديل �صناعي  اأو مواد �صناعية محلها. و�صنتناول 

هذه العملية الجراحية بمزيد من التف�صيل في الف�صول القادمة.

العالجات المتاحة
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ا�شتبدال ال�شطح

�صغار  المر�صى  احتياجات  ليلّبي  العمليات  من  النوع  هذا  ظهر 

ال�صن. ويدخل في هذا االإجراء الجراحي و�صع غطاء معدني فوق كرة 

الورك ومبّطن معدني في التجويف. وجدير بالذكر اأن هذا االإجراء 

الورك  با�صتبدال  مقارنة  المري�ض  عظم  من  اأقل  جزء  به  �صتبدل  ُيٍ

الجراح،  اإليه  يحتاج  قد  العظم  من  مزيد  يتوّفر  وبالتالي  بالكامل، 

ا�صتبدال  عملية  الإجراء  �صرورة  المطاف  نهاية  في  توجد  عندما 

مف�صل. ويتم اإجراء عملية ا�صتبدال ال�صطح  حاليًا على نطاق وا�صع. 

مف�صل  �صطح  ا�صتبدال  عمليات  من   %  95 اأن  اإلى  النتائج  وت�صير 

الورك ال تزال تعمل ب�صورة جيدة على االأقل لمدة ثمانية اأعوام من 

انت�صار  الرغم من  وعلى  ومع ذلك،  الجراحية.  العملية  اإجراء  وقت 

هذه العملية، اإال اأننا ال نزال ننتظر نتائج مثل هذه العمليات الجراحية 

على المدى الطويل. وبداأ يبرز حديثًا بع�ض ال�صعور بالقلق حيال هذا 

والمبطن  المعدنية  فالكرة  المثال،  �صبيل  فعلى  الجراحي.  االإجراء 

المعدني اللذين يتم بهما ا�صتبدال ال�صطح يت�صببان في ارتفاع ن�صب 

اإن كانت هذه النتيجة م�صتمرة  المعدن في الدم. ومن غير المعلوم 

على المدى الطويل اأم ال. 

اإلى ذلك، فثمة احتمال متزايد لحدوث ك�صر بالجزء  باالإ�صافة 

العملية  هذه  اإجراء  بعد  الفخذ(  )عنق  الفخذ  عظمة  من  العلوي 

فغالبًا  �صديد،  األم  من  يعانون  المر�صى  بع�ض  اأن  كما  الجراحية، 

بالع�صلة  المعروفة  الع�صلة  التهاب  االألم هو  اأن �صبب هذا  ُيعتقد  ما 

با�صتبدال  الخا�صة  ال�صناعية  المكّونات  اأمام  الموجودة  القطنية 

يتم  اأن  ال�صطح،  ا�صتبدال  عملية  ف�صل  بمجرد  ينبغي  فهل  ال�صطح. 

مقدار  هو  ما  هذا،  كل  ومع  للورك.  كامل  ا�صتبدال  لعملية  الخ�صوع 

النجاح الذي قد تحققه عملية ا�صتبدال كلي للورك، بعد اإجراء عملية 

عملية  اأن  يبدو  وعمومًا،  االآن.  حتى  اأحد  يعلم  ال  لل�صطح.  ا�صتبدال 

ا�صتبدال ال�صطح هي عملية جيدة، ولكن ال تزال ثمة حاجة اإلى الحذر 

حتى تتوّفر النتائج طويلة االأمد لهذه العملية.  
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ا�شتبدال �شطح الورك

ويت�صمن ا�صتبدال �صطح الورك و�صع غطاء معدني فوق الورك ومبطن معدني 

في التجويف. 

عظم الحو�ض

تثبيت المبطن 

المعدني في 

تجويف الورك.

الغطاء  تثبيت 

فوق  المعدني 

كرة الورك

عظم الفخذ

المبطن المعدني الغطاء المعدني

الموقع

العالجات المتاحة
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تقرير حالة: مارك

لالأ�صف  ولكن  عالمي.  نارية  دراجات  مت�صابق  باأنه  مارك  ُعرف 

الورك  في  بخلع  �صيب 
ُ
اأ عندما  �صريعًا  المهني  عمله  م�صيرة  انتهت 

نتيجة حادث. وكان وقتها يبلغ من العمر 28 عامًا. ومع مرور الوقت، 

حينها  وكان  ُيطاق،  ال  االألم  واأ�صبح  عظمي  بف�صال  وركه  اأ�صيب 

ت�صعفه  ولم  بالليل،  النوم  قادرًا على  يكن  ولم  30 من عمره.  الـ  في 

�صيئة.  مزاجية  حالة  من  دائمًا  يعاني  كان  باأنه  واكت�صف  االأدوية، 

ب�صرورة  الجراح  طبيبه  عليه  فاأ�صار  الجميع.  مع  يت�صاجر  كان  فقد 

مارك  ووافق  الورك«.  �صطح  »ا�صتبدال  اإجراء عملية جراحية، هي  

في الحال. ونجحت العملية، ومكث مارك في الم�صت�صفى لمدة اأربعة 

اأيام. وبعد �صتة اأ�صابيع من اإجراء العملية الجراحية عاد اإليه ن�صاطه 

اإلى مزاولة �صغفه في �صباق  البدني. وبعد مرور ثالث �صنوات، عاد 

الدراجات النارية، وال يعاني حاليًا من اأي األم على االإطالق. كما قفز 

بالمظلة لم�صلحة جمعية خيرية محلية. ولكنه لم يجروؤ على اإخبار 

طبيبه بذلك.   

تقرير حالة: روبرت

في  بلده  ومّثل  محا�صب،  وهو  عامًا،   48 العمر  من  روبرت  يبلغ 

عائلة  تاريخ  لديه  كان  فقد  كل ذلك،  ومع  ماراثون.  كعداء  الما�صي 

يعاني  بداأ  باأنه  ُيفاجاأ  لم  وربما  الورك،  مفا�صل  التهاب  من  قوي 

فقد  عمره.  من  الثالثينيات  في  وهو  االأيمن،  وركه  في  م�صاكل  من 

بالن�صاطات  االأيمن تدمر حياته. فتقّل�ض قيامه  بداأت م�صاكل وركه 

بها  ي�صعر  كان  التي  باالآالم  الرئي�صية  معاناته  وتج�ّصدت  الريا�صية، 

في  يعاني من ف�صال عظمي حاد  اأنه  العظام  و�صّخ�ض جّراح  لياًل. 

الورك، واأ�صار على روبرت الخ�صوع لعملية ا�صتبدال �صطح الورك.

و�صرح الجراح اأن هذا النوع من العمليات يت�صمن تثبيت غطاء 

في  معدني  ومبطن  الورك(  مف�صل  )كرة  الفخذ  راأ�ض  فوق  معدني 

التجويف، علىالرغم من اأن النتائج طويلة االأمد ال تزال غير معلومة. 

ومع ذلك، فكانت عملية ا�صتبدال ال�صطح تت�صمن اإزالة جزء اأقل من 
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عظم الورك، ودائمًا ما كان يتوفر خيار التحويل، اأي  اإجراء عملية 

ا�صتبدال ورك كامل اإذا ف�صلت عملية ا�صتبدال ال�صطح. وكان روبرت 

وعاد   ناجحة،  جراحية  لعملية  وخ�صع  االقتراح،  هذا  بقبول  �صعيدًا 

اإلى ممار�صة الريا�صة بعد اأربعة اأ�صهر. ومع ذلك، فقد قبل بتو�صيات 

جراحه الذي اأ�صار عليه اأن يتجنب ممار�صة ريا�صة جري الماراثون 

البديل واالأف�صل له  واأن الخيار  اإجراء عملية ا�صتبدال ال�صطح،  بعد 

هو ركوب الدراجات في الجبال.

العالجات المتاحة
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النقاط الأ�شا�شية

يتردد  � المفا�صل،  التهاب  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  يخ�ض  ما  في 

االأطباء عادة في اإجراء عملية جراحية،  الأن االأكثر  اأمانًا  في 

االأغلب محاولة اإدارة الم�صكلة ال�صحية بالطريقة الكال�صيكية 

التقليدية

قطع العظم، هو ف�صل العظمة، واإعادة لحمها، وي�صتخدم هذا  �

اأحيانًا لعالج التهاب المفا�صل 

التهاب  � وا�صع في عالج  نطاق  المنظار على  ت�صتخدم جراحة 

المفا�صل، على الرغم من عدم نجاحها دائمًا

على  � وا�صع،  نطاق  على  المف�صل  ا�صتبدال  عمليات  ت�صتخدم 

الرغم من �صرورة توخي الحذر بالن�صبة اإلى المر�صى ال�صباب

متزايد،  � نحو  على  حاليًا  ال�صطح  ا�صتبدال  عملية  اإجراء  يتم 

على الرغم من انتظار نتائج االأمد البعيد
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استبدال الورك

لماذا يتم ا�شتبدال الورك؟

يتم ا�صتبدال الورك لثالثة اأ�صباب:

االألم. 1

الت�صّوه. 2

حماية المفا�صل االأخرى. 3

العامل  هو  المف�صل  تلف  عن  الناجم  االألم  يكون  ما  غالبًا 

وقد  الورك.  با�صتبدال  القيام  ب�صرورة   القرار  التخاذ  الرئي�صي 

الحياة،  جوانب  من  جانب  كل  على  وي�صيطر  متوا�صاًل،  االألم  يكون 

قد  واأحيانًا  تقريبًا.  م�صتحياًل  البدني  الن�صاط  يجعل   قد  اأنه  كما 

عند  االأمام  اإلى  مثنيًا  الج�صد  يكون  بحيث  للت�صّوه،  الورك  يتعّر�ض 

الورك، اأو قد تغو�ض الكرة بعمق في التجويف )وتعرف هذه الحالة 

بـ »التبارز«(. ويمكن اأن يوؤدي وجود ورك متيب�ض في بع�ض االأحيان 

اإلى حدوث �صغط متزايد على الجزء ال�صفلي من الظهر.كما قد توؤثر 

�صواء.  حد  على  والوركين  الظهر  اأ�صفل  في  االلتهاب  حاالت  بع�ض 

فعلى �صبيل المثال »مر�ض التهاب الفقار المق�صط«، اأو الال�صق اأو ما 

يعرف اأحيانًا بالتهاب الفقرات الت�صلبي. وهو التهاب مف�صلي مزمن 
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ي�صيب العمود الفقري والوركين. ولذلك يعتبر ا�صتبدال الوركين هو 

اأمر وقائي لحماية العمود الفقري.

تاريخ ا�شتبدال الورك

عمليات ا�صتبدال الورك لي�صت حدثًا جديدًا. فقد اأجرى الطبيب 

الطبيب غلوك اأول عملية من هذا النوع في عام 1891.  وبعد ذلك 

العاج في  ا�صتعمال  البروفي�صور هاي غروفز  1926، و�صف  في عام 

التي  الت�صميمات  اأنواع  تطورت  ذلك  وبعد  الورك.  ا�صتبدال  عملية 

مادة  من  ت�صنع  كانت  فاأحيانًا  الم�صتبدل،  المف�صل  محل  تو�صع  

بداأ  عندما  الخم�صينيات  اأواخر  حتى  وذلك  بالبر�صيبك�ض،  �صبيهة 

ا�صتعمال كرة المعدن والتجويف البال�صتيكي.

اأما الجزءان اللذان يخ�صعان لال�صتبدال فهما المكّون الفخذي 

)الجزء العلوي لعظمة الفخذ ال�صناعي( والمكّون الُحّقي )تجويف 

من  الفخذي  المكّون  ي�صّنع  اأن  الطبيعي  ومن  ال�صناعي(.  الورك 

المعدن )على �صبيل المثال، الفوالذ المقاوم لل�صداأ والتيتانيوم( واأن 

ي�صّنع المكّون الُحّقي  من البولي اإيثيلين. ويتم تثبيت هذان المكّونان 

على نحو تقليدي في العظم با�صتخدام ِمالط يعرف بـ »بولي ميثيل 

الميثاكريالت«. وقد ُتجرى عملية ا�صتبدال الورك من دون ا�صتخدام 

بعد  ما  في  تندمج  التي  العظام  نمو  لت�صجيع  وذلك  عظمي،  ِمالط 

ال�صناعي  الم�صتبدل  المف�صل  يكون  وبذلك  ال�صناعية،  بالمكّونات 

اأحيانًا تخ�صين هذه المكّونات ال�صناعية بَطلي  اآمن للمري�ض. ويتم 

المكّونات ال�صناعية بطبقة م�صامية.

 وقد تتم عملية ا�صتبدال الورك با�صتخدام مكّونات ال ي�صتخدم 

المكّونات بمادة يطلق  فيها الِمالط العظمي، بحيث يتم طالء هذه 

فائق  بنحو  النمو  على  العظام  ت�صجع  »هيدروك�صيباتيت«  عليها 

دون  من  اآمن  مكّون  ا�صتخدام  النهائية  النتيجة  وتكون  ال�صرعة. 

الحاجة اإلى ا�صتخدام ِمالط عظمي على االإطالق. وال يرغب جميع 

الجّراحين في ا�صتخدام الِمالط في عمليات ا�صتبدال الورك، الأنها 

قد توؤدي اأحيانًا اإلى متاعب في حال احتاج الورك اإلى اإعادة تركيب. 
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الجزءان الخا�صان بعملية ا�صتبدال الورك، هما المكّون الفخذي )عظم الفخذ 

العلوي ال�صناعي( والمكّون الُحّقي )تجويف الورك ال�صناعي(.

عظم الحو�ض

المكّون الُحّقي )عادة 

من البولي اإيثيلين(

المكّون الفخذي )عادة 

من الفوالذ المقاوم 

لل�صداأ اأو التيتانيوم(

الِمالط

قد يتم تثبيت 

المكّونين ال�صناعين 

في العظم بوا�صطة 

الِمالط

ا�صتبدال الورك
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المكّونات التي ي�شتخدم فيها الِمالط مقابل تلك التي ل 

ي�شتخدم بها الِمالط

نحو  على  العظام  في  الورك  في  ا�صتبدالهما  يتم  اللذين  المكّونين  تثبيت  يتم 

دون  من  الورك  ا�صتبدال  عملية  تتطلب  بينما  الِمالط.  با�صتخدام  تقليدي 

ا�صتخدام ِمالط نمو العظام واندماجها مع المكّونات ال�صناعية.

ولهذا ال�صبب ي�صتخدم الِمالط اأحيانًا مع مفا�صل الورك ال�صناعية، 

اإذ ال يحّبذ البع�ض ا�صتخدام الِمالط  اأحيان اأخرى،  وال ي�صتخدم في 

طر اإلى اإعادة العملية الجراحية. وقد  العظمي ل�صعوبة اإزالته اإذا ا�صُ

يكون  هذا �صحيحًا، على الرغم من وجود اأدوات تزيل الِمالط ب�صهولة 

وحتى  خا�صة،  �صوء  م�صادر  ال�صرعة،  عالية  قواطع  حاليًابا�صتخدام 

الِمالط في  ا�صتخدام  الت�صور عن  وب�صبب هذا  موجات فوق �صوتية. 

ال�صن  كبار  غير  المر�صى  من  كثير  ل  يف�صّ الورك،  ا�صتبدال  عمليات 

الأنهم  ِمالط،  ا�صتخدام  دون  من  ورك  ا�صتبدال  عملية  اإلى  اللجوء 

يحتاجون في كثير من االأحيان اإلى اإعادة اإجراء العملية الجراحية. 

يمكن اأحيانًا تثبيت المكّون الفخذي با�صتخدام الِمالط والمكّون 

الجراحين  من  كثيرًا  اأن  ذلك  الِمالط.  ا�صتخدام  دون  من  الُحّقي 

نمو عظمة جديدة

من دون ِمالط 

المكّون الُحّقي

العظم

الِمالط )بولي ميثيل 

الميثاكريالت(
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يكون  قد  الُحّقي  المكّون  تثبيت  في  الِمالط  ا�صتخدام  اأن  يعتقدون 

م�صدر �صعف لبديل الورك ويف�صل تجنبه. ولكن الجدل ال يزال يدور 

في اأو�صاط الجراحين. ويوؤدي هذا النوع من الخلط بين النوعين اإلى 

بروز م�صطلح الورك الهجين البديل.  

المف�صل،  ا�صتبدال  عملية  ف�صل  اإلى  يوؤدي  قد  واحد  عامل  ثمة 

البولي  من  �صغيرة  جزيئات  تكّون  ب�صبب  ذلك  يكون  ما  وعادة  

تكّون  ويوؤدي  حطام.  تكّون  نتيجة  اأو  الُحّقي(،  المكّون  )من  اإيثيلين 

اأو  الفخذ  ي�صيب عظمة  الدرجة  منخف�ض  التهاب  اإلى  الحطام  هذا 

العظمة  فقدان  اإلى  عادة  هذا  ويوؤدي  كليهما.  اأو  الُحّقي،  التجويف 

اأجريت  العظم،  االإ�صابة بانحالل  وللحّد من  العظم.  اإلى انحالل  اأو 

ال�صناعية  المكّونات  ا�صتخدام  اأن  فُوجد  الفحو�صات  من  العديد 

الدرجة.  عالي  احتكاكًا  ت�صبب  والبال�صتيك  المعدن  من  الم�صّنعة 

م�صّنعان  المكّونان  فيها  يكون  اأخرى  �صناعية  مواد  اختبار  تم  وقد 

ال�صيراميك،  من  المكّونان  ي�صّنع   اأو  والبال�صتيك،  ال�صيراميك  من 

الخا�ض  البال�صتيك  مواد م�صّنعة من  ا�صتخدام  تطوير  تم  في حين 

لزيادة قوة المادة والحّد من االحتكاك. 

من  المكّونان  فيها  ي�صّنع  مفا�صل  ا�صتخدام  حاليًا  ويراعى 

والمكّون  المعدن  من  الفخذي  المكّون  ي�صّنع  اأن  بمعنى  المعدن، 

الُحّقي من المعدن، ولي�ض من البال�صتيك. وقد ُي�صتخدم هذا الدمج 

في بع�ض العمليات الحديثة مثل ا�صتبدال ال�صطح. وعلى الرغم من 

والتجويف  المعدن  من  الم�صّنعة  الكرة  اأن  اإال  الت�صميمات،  تنوع 

الم�صنع من البال�صتيك ال يزاالن هما االأكثر �صيوعًا. 

الإعداد للعملية

يتطلب الخ�صوع الإجراء »ا�صتبدال ورك« عملية جراحية كبيرة، 

نف�صه  باإعداد  عافيته  ا�صترداد  على  ي�صاعد  اأن  مري�ض  لكل  ويمكن 

وطبيب  الجراح  لقيام  اأف�صل طريقة  وتعد  الم�صتطاع.  قدر  للعواقب 

التخدير بالعملية الجراحية ب�صهولة هي بالحفاظ على م�صتوى عاٍل 

اتباع  من  بدَّ  وال  موؤلم.  ورك  بوجود  حتى  العملية،  قبل  اللياقة  من 

البنود الموجودة في الجدول التالي.

ا�صتبدال الورك
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كيف يمكنك الم�شاعدة على ا�شترداد عافيتك بعد العملية؟

• لالإ�صابة 	 عر�صة  اأكثر  فالمدخنون  التدخين:  عن  التوقف 

بم�صاكل التنف�ض عندما يكونون تحت تاأثير المخدر، كما اأنهم 

اأكثر عر�صة لالإ�صابة بعدوى ال�صدر كم�صاعفات  قد تحدث 

الفرا�ض  في  المري�ض  بقاء  من  يطيل  قد  وهذا  العملية.  بعد 

على  الوقوف  على  قادرًا  ي�صبح  واأن  لل�صفاء،  تماثله  ويوؤخر 

قدميه مرة اأخرى.

• فقدان الوزن الزائد: يكون اإجراء العملية ل�صخ�ض يعاني من 	

يكون  اإذ  نحيف.  ل�صخ�ض  اإجرائها  من  اأ�صعب  الزائد  الوزن 

�صّقه  اإلى  الجراح  و�صيحتاج  اللحم،  بمزيد من  الورك مغطى 

للو�صول اإلى الورك ب�صكل �صحيح، ما قد ينجم عنه مزيد من 

البدنية )مجهود  الناحية  االأمر �صعبًا من  ويعد هذا  النزف. 

اأن يتحّكم بها الجراحون طوال  اإلى  ال�صاق تحتاج  كبير( الأن 

من  يعانون  الذين  فاإن  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  العملية.  فترة 

ال�صمنة اأكثر عر�صة لالإ�صابة بم�صاكل التنف�ض عندما يكونون 

اأوزانهم  اإنقا�ض  المر�صى  على  وينبغي  المخدر.  تاأثير  تحت 

على اأي حال. فكلما كان الوزن اأقل، كان ال�صغط على المكّون 

ال�صناعي اأقل. 

• حتى 	 بانتظام  وال�صغط  القلب  اأدوية  تناول  يجب  العقاقير: 

يكون المري�ض في حالة �صحية جيدة قدر الم�صتطاع. 

• كان 	 اأيًا  الريا�صة  ممار�صة  المر�صى  على  يجب  التمارين: 

نوعها، اإذ كلما كانوا اأكثر لياقة، كانوا اأكثر قدرة على التعافي 

ال�صريع. فيمكن لطبيب العالج الطبيعي بالم�صت�صفى اأن ي�صير 

ت�صاعد  والتي  ممار�صتها،  عليك  التي  التمارين  باأنواع  عليك 

المثال،  �صبيل  – على  الج�صم  اأجزاء محددة من  تقوية  على 

بعد  للج�صم  اأف�صل  دعم  توفير  من  يتمكنوا  الذراعين،  حتى 

العملية. 
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منزلك  في  التغييرات  بع�ض  اإحداث  ال�صروري  من  يكون  وقد 

بعد  المنزل  اإلى  عودتك  عند  ال�صتقبالك  اال�صتعداد  اأنواع  من  كنوع 

االأحيان،  بع�ض  في  المر�صى  من  وُيطلب  الجراحية.  العملية  اإجراء 

الت�صهيالت المتاحة في المنزل.  كجزء من تقييم الم�صت�صفى، ذكر 

وي�صمن هذا االإجراء توفر االأجهزة الالزمة، عند عودتهم للمنزل. 

االنخفا�ض.  �صديدة  المقاعد  تكون  اأن  ينبغي  ال  المثال،  �صبيل  فعلى 

عليه  ليتكئ  بدرابزين  مزّودة  المياه  دورات  تكون  اأن  من  بدَّ  ال  كما 

يكون  ال  اأن  يجب  كما  ال�صاللم.  تكون  اأن  يجب  وكذلك  المري�ض، 

ال�صرير لّينًا اأو منخف�صًا )لمزيد من التفا�صيل انظر الق�صم الالحق 

متى اأ�صتطيع اأن ...........؟(. ويخت�ض بهذا الجزء المعالج المهني 

بخ�صو�ض  معلومات  وتوفير  تو�صيات  اإعطاء  وظيفته  تقت�صي  الذي 

المعدات المطلوبة.  

عند دخول الم�شت�شفى

المخدر  تاأثير  تحت  الورك  ا�صتبدال  عملية  اإجراء  يتم  قد 

المو�صعي اأو الكلي، واأحيانًا تحت تاأثير خليط من هذين المخدرين. 

وكما هو  الحال مع جميع اأنواع العمليات الجراحية االأخرى الكبرى، ال 

بدََّّ من تقييم المري�ض قبل اإجراء العملية للتاأكد من حالته ال�صحية. 

فعادًة ما ُي�صتف�صر عن تاريخه المر�صي بالكامل، واأنواع الفحو�صات 

واالختبارات التي خ�صع لها. وقد تت�صمن هذه الفحو�صات ما �صيتم 

ذكره الحقًا في الجدول التالي. ويدخل المري�ض الم�صت�صفى اإما يوم 

اإجراء العملية الجراحية اأو قبلها بيوم. وقد ُيعطى المري�ض عقاقير 

»م�صادات التخثر« للحّد من احتمال اإ�صابته بجلطات دم في اأوردة 

بـ  تعرف  والتي  الجراحية،  العملية  م�صاعفات  اإحدى  وهي  ال�صاق، 

في   المري�ض  الأن  الجلطات  تكّون  ي�صهل  اإذ  العميقة«،  االأوردة  »خثار 

فترة ما قبل العملية وما بعدها يالزم الفرا�ض بع�ض الوقت، وال ُي�صمح 

له بتحريك �صاقيه ما اأمكن. وبالتالي ي�صبح تدفق الدم في ال�صاقين 

بطيئًا، وقد ي�صل بطوؤه اإلى حّد تكّون جلطات. 

ا�صتبدال الورك
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اختبارات ما قبل العملية

• ال بدَّ من تقييم حالتك ال�صحية قبل اإجراء العملية للتاأكد من 	

ا�صتعدادك للعملية. وتت�صمن االختبارات التالي:

• اأن 	 من  وللتاأكد  االأنيميا،  عن  للك�صف  الدم  اختبارات  اإجراء 

ن�صبة الكهارل  واالأمالح في الدم طبيعية. فيتم اأخذ عينة دم 

للتعرف اإلى ف�صيلة دمك، تح�صبًا في حال ا�صُطر اإلى اإجراء 

نقل دم بعد العملية. ويختار بع�ض المر�صى التبرع بدمهم في 

عمليات نقل دم الحقة، وهو ما بـ »نقل خاليا الدم  الجذعية 

ذاتي المن�صاأ«.

• عدم 	 من  التاأكد  ال�صروري  من  الأنه  اأي�صًا  البول  اختبار  ويتم 

العملية  اإجراء  حين  البولية  الم�صالك  اللتهاب  اأثر  وجود 

الجراحية. واإذا ما حدث هذا، فثمة احتمال، ولو كان �صئياًل، 

لتعر�ض عملية ا�صتبدال الورك للتلوث.

• ت�صوير ال�صدر باالأ�صعة ال�صينية  للتاأكد من عدم وجود عدوى 	

اأثناء  التنف�ض  في  �صعوبات  اإلى  توؤدي  قد  والتي   – ال�صدر 

واأن بمقدوره   القلب طبيعي  اأن  العملية وبعدها– وللتاأكد من 

تحّمل اإجراء العملية.

• اأثناء 	 الجّراحين  لتوجيه  ال�صينية  باالأ�صعة  الورك  ت�صوير 

هو  المحو�صب  المقطعي  الت�صوير  يكون  ما  وغالبًا  العملية. 

الم�صتخدم.

• القلب 	 دّقات  لر�صد   - الكهربي  القلب  تخطيط  اإلى  اللجوء 

للتاأكد من اأنه  يعمل ب�صكل طبيعي.

ال ُتجرى جميع عمليات ا�صتبدال الورك با�صتخدام التخدير الكلي. 

ي�صتخدم  اأن  الممكن  فمن  التخدير.  اأنواع  من  كثير  ا�صتخدام  فيتم 

والمخدر  المو�صعي  المخدر  من  مزيج  اأو  وحده،  المو�صعي  المخدر 
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ا�صتبدال ورك  البلدان االأكثر ي�صيع الخ�صوع لعملية  الكلي. وفي بع�ض 

تحت تاأثير المخدر المو�صعي، ولي�ض  المخدر الكلي. 

العملية

بالتهاب  الم�صاب  الورك  مف�صل  اإزالة  العملية  في  ويدخل 

المفا�صل واإدخال مكّونات �صناعية مكانه. ويمكن اأن ُتجرى العملية 

اأن  ويمكن  جانبيه،  اأحد  على  اأو  ظهره  على  اإما  م�صتلٍق  والمري�ض 

يتراوح طول ال�صق ما بين 7 اإلى 35 �صنتيمتر. وعمومًا نلحظ اأن ال�صق 

يكون اأكبر بوجود مزيد من الدهن حول المف�صل، الأن المف�صل يكون 

التي ي�صل ال  الجلد  �صقوق  وُيطلق على  الدهن.  مختفيًا تحت طبقة 

يتجاوز طولها 10 �صنتيمتر »ال�صقوق ال�صغيرة«.

ال�صغيرة  ال�صقوق  ذات  الورك  ا�صتبدال  عمليات  اأ�صبحت  لقد 

من  الرغم  على  والجراحين،  المر�صى  لدى  كبيرة  ب�صعبية  تحظى 

ت�صاوي كمية العظام التي يتم اإزالتها، بغ�ض النظر عن حجم ال�صق 

في  �صغيرين  �صقين  باإجراء  الجراحين  بع�ض  ويقوم  الجلد.  في 

�صريعًا  المري�ض  تعافي  هو  واالأمل  كبير.  واحد  �صق  من  بداًل  الجلد 

وعودته اإلى منزله مبكرًا بعد اإجراء عملية ا�صتبدال ورك ذات �صقوق 

تزال   ال  كما  للبحث،  تخ�صع  تزال  ال  التقنية  هذه   اأن  غير  �صغيرة. 

نتائجها التف�صيلية غير معلومة. 

ا�صتبدال الورك
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عملية ا�شتبدال الورك

ي�صطر الجراح الجلد واالأن�صجة تحته الإظهار مف�صل الورك.  -  1

اأدوات جراحية 

خا�صة الإزالة 

العظم الم�صاب

 – متخلخاًل  الورك  يكون   -  2
وراأ�ض الفخذ منف�صاًل عن الُحّق

كا�صفة  الفخذ  راأ�ض  ُتزال   -  3
الُحّق. ويتم ا�صتئ�صال جميع العظم 

الم�صاب بالتهاب المفا�صل، وذلك 

با�صتخدام اأدوات جراحية خا�صة

اأول مكّون �صناعي يتم اإدخاله   -  4
اإدخال  ويليه  الُحّقي.  المكّون  هو 

مكّون راأ�ض الفخذ ال�صناعي

5 - بمجرد تثبيت المكّونين ، يتم اإعادة 
الورك اإلى المف�صل، ويتم اإغالق الجرح 

بالغرز والكليبات

خط ال�صق

راأ�ض الفخذ

الُحّق
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الع�صالت  تت�صمن  )التي  واالأن�صجة  الجلد،  الجراح  ي�صّق 

هذه   في  الورك  ويكون  الورك.  مف�صل  الإظهار  تحته،  واالأربطة( 

زيل راأ�ض الفخذ، وتم الك�صف عن 
ُ
االأثناء متخلخاًل، ويكون حينها قد اأ

الُحّق. بعدها ُي�صتاأ�صل العظم الم�صاب بالتهاب المفا�صل با�صتخدام 

اأدوات جراحية يطلق عليها مو�صعات ثقوب. اإذ من المهم جدًا اإزالة 

كافة العظم الم�صاب، مخلفًا وراءه العظم ال�صليم. فالعظم ال�صليم 

يكون اأكثر تقباًل لعملية ا�صتبدال الورك من العظم الم�صاب. 

في  تثبيته  وبمجرد  الُحّقي.  المكّون  هو  اإدخاله  يتم  مكّون  اأول 

الجراحون  فبع�ض  الفخذ.  راأ�ض  مكّون  اإدخال  يتم  الُحّقي  التجويف 

�صليم  ارت�صا�ض  ل�صمان  المحو�صب  المقطعي  بالت�صوير  ي�صتعينون 

عليها  يطلق  خا�صة  مر�صدات  اآخرون  ي�صتخدم  حين  في  للمكّونات، 

»موّجهات« الإر�صاد المن�صار الم�صتخدم )الكيفية التي يتم بها القطع 

الدقيق( اأثناء العملية. وبمجرد تثبيت المكّونان، يتم اإرجاع الورك اإلى 

المف�صل، ويطلق على هذه العملية »االإعادة«، وُتخاط جميع طبقات 

الع�صالت والجلد الإعادتها اإلى حالتها االأولى مرة اأخرى. ويتم تثبيت 

المف�صل الجديد في مكانه بوا�صطة الع�صالت المحيطة التي َتْن�َصّد 

�صغيرة  بال�صتيكية  م�صارف  ُتْترك  وقد  لل�صفاء.  الجلد  تماثل  اأثناء 

العملية  اإجراء  بعد  والجرح  الع�صلة  عن  الناجم  الدم  من  للتخل�ض 

الجراحية. ومع ذلك، فمهما حاول الجراح جاهدًا، فمن الم�صتحيل 

وقف النزيف وقت العملية. فالطبيعة تقوم بالباقي في مدة ق�صيرة 

من وقت اإجراء العملية. ويحتاج 30 في المئة من المر�صى اإلى نقل 

دم بعد اإجراء هذه العملية. 

بعد العملية

ا�صتبدال  بعد عملية  اأمر �صروري  تدريجيًا  التاأهيل  اإعادة  تعتبر 

يوم  الفرا�ض مدة  البقاء في  المر�صى  اأن على  المعلوم  الورك. فمن 

اأو يومين بعد العملية الجراحية، على الرغم من وجود توجه حاليًا 

جعل المر�صى يتحركون في وقت مبكر على خالف ما كان معتادًا في 

الما�صي. ومن المعلوم اأي�صًا  اأنه ُيطلب حاليًا من المر�صى النهو�ض 

ا�صتبدال الورك
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كثير  ب�صاعات.  ففي  العملية  اإجراء  بعد  والم�صي فقط  الفرا�ض  من 

بين  ال�صكل  مثلثة  و�صادة  عادة  تو�صع  العظام  جراحة  وحدات  من 

ال�صاقين، وترفع ال�صاقان اإلى اأعلى. وي�صار اإلى هذا بـ »وتد االإبعاد«، 

الحفاظ  الوقت نف�صه  ال�صاقين عن بع�صهما، ويتم في  اإبعاد  يتم  اإذ 

على ثبات الورك. 

العملية الجراحية، قد تنزلق الكرة خارج  االأيام االأولى بعد  في 

)انظر  »الخلع«  الم�صاعفات  من  النوع  هذا  على  وُيطلق  التجويف، 

الم�صاعفات في ال�صفحات 62 – 67(. وقد توّقف بع�ض الجراحين 

عن ا�صتخدام »وتد االإبعاد«، مّدعين  اأنه ال يحدث اأي فرق في معدالت 

عمليات  معظم  اأن  كما  الجراحية.  العملية  بعد  تحدث  التي  الخلع 

اإعادة التاأهيل التي تحدث بعد العملية الجراحية المرتبطة با�صتبدال 

الدور  بالخلع. وهذا هو  االإ�صابة  الحّد من فر�ض  اإلى  الورك تهدف 

وتد الإبعاد

يقوم وتد االإبعاد باإبعاد ال�صاقين عن بع�صهما، مع الحفاظ على ثبات الورك، 

العملية  بعد  ا�صتخدامها  ي�صترط  وال  للتعافي.  االأولى  الخطوات  يعتبر  ما  وهو 

الجراحية. 

جوارب 

�صاغطة

وتد االإبعاد



61

المهم والكبير لطبيب العالج الطبيعي الذي �صيقوم بتحريك مف�صل 

المف�صل،  لتحريك  االآمنة  الطريقة  المري�ض على  و�صُيدّرب  الورك، 

وهو ما يح�صل  بعد العملية الجراحية. كما يمكن اأن ت�صاعد تمارين 

اإعطاء  يتم  وقد  الدم.  بجلطات  االإ�صابة  من  الوقاية  على  ال�صاق 

المر�صى جوارب �صاغطة خا�صة ت�صاعد في منع تكّون جلطات دموية 

في اأوردة ال�صاق. 

دعم  يتم  ما  غالبًا  الجراحية،  العملية  بعد  ما  االأولى  االأيام  في 

ثم  ومن  بعكازين،  الحقًا  ُي�صتبدل  للم�صي  معدني  بم�صند  المري�ض 

بع�صا يتّكئ عليها عند الم�صي. ومع ذلك، قد ُيطلب من المري�ض اأن 

ال يحمل اأي وزن ثقيل لمدة تتراوح بين �صتة اأ�صابيع وثالثة اأ�صهر من 

تمت عملية  ما  اإذا  بالتحديد  وُيطلب  الجراحية.  العملية  اإجراء  يوم 

اأو عند  اأثناء وقت اإجراء عملية ا�صتبدال الورك،  تطعيم عظمي في 

تثبيت المكّونات ال�صناعية من دون ا�صتخدام ِمالط عظمي. وت�صمح 

هذه الطريقة بنمو العظم داخل المف�صل ال�صناعي وحوله، ل�صمان 

االأمان للمكّونات ال�صناعية المزروعة.

جوارب �شاغطة

اإجراء   بعد  قليلة  الأيام  ال�صاغطة  الجوارب  هذه  ارتداء  يتم 

تكّون  خطر  من  الحّد  هو  منها  الغر�ض  ويكون  الجراحية،  العملية 

الجلطات الدموية.

ا�صتبدال الورك



62

جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

العملية  اإجراء  بعد  ثقيلة  اأوزان  حمل  عدم  منك  ُيطلب  اأن 

بب�صاطة  هذا  يكون  قد  ولكن  ما.  خطب  وجود  يعني  ال  الجراحية، 

طويلة  لمدة  الورك  ا�صتبدال  عملية  نجاح  ل�صمان  االأمثل  الطريقة 

االأمد. ويتوقف موعد خروجك من الم�صت�صفى على عدة  العوامل قد 

تختلف من م�صت�صفى اإلى اآخر. فبع�ض الم�صت�صفيات ُتخرج المر�صى 

في اأقرب وقت بعد العملية الجراحية، في حين اأن م�صت�صفيات اأخرى 

لمدة  واأحيانًا  اأيام،   10 اإلى   7 بين  ما  تتراوح  لمدة  مر�صاها  تبقي 

اأطول. واأّيًا ما كان الوقت الذي يخرج فيه المري�ض من الم�صت�صفى 

اإلى المنزل، ينبغي عليه االهتمام وتوخي الحذر على االأقل لمدة �صتة 

اأ�صابيع.

اإذا  الكليبات،  واأما   اأيام.  ع�صرة  حوالى  بعد  فُتزال  الُغرز  اأما 

اأحيانًا  وُت�صتخدم  ذلك.  قبل  اأحيانًا  فُتزال  الجرح،  لغلق  ا�صُتخدمت 

غرٌز تذوب اأ�صفل الجلد، وال يكون ثمة حاجة اإلى اإزالتها بعد العملية 

الجراحية.

الم�شاعفات

من المهم اأن ال ت�صوء حالة المري�ض بعد العملية الجراحية عّما 

اإال  الم�صاعفات،  �صيوع  عدم  من  الرغم  وعلى  قبل.  من  عليه  كانت 

اأنها موجودة. ولذلك فمن ال�صروري اتخاذ قرار مّطلع  ب�صاأن اإجراء 

العملية.

ب�صيط،  معظمها  اأن  غير  ومتفاوتة.  كثيرة  الم�صاعفات  تعتبر 

وهي مرتبطة بالجراحة عمومًا، ولي�صت م�صاعفات خا�صة با�صتبدال 

الورك. وتكثر ن�صبة التعر�ض للم�صاعفات لدى المر�صى كبار ال�صن، 

خ�صو�صًا الذين تزيد اأعمارهم عن 80 عامًا. واأما اإذا كان ال بدَّ من 

»االإعادة«، فهذا  اإجراء عملية  ا�صتبدال ورك، ووجوب  اإجراء عملية 

يعني وجود معدالت مرتفعة لالإ�صابة بالم�صاعفات. 

قد تحدث الم�صاعفات في اأثناء العملية الجراحية اأو بعدها. وقد 

يتم تق�صيم الم�صاعفات على اأ�صا�ض الم�صاعفات التي تحدث نتيجة 
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تحدث  التي  وتلك  عامة(،  )م�صاعفات  كبيرة  جراحية  عملية  اأي 

نتيجة اإجراء عملية ا�صتبدال ورك )م�صاعفات خا�صة(.

الم�شاعفات العامة 

)% العدوى )اأقل من 1 

الحيوية  الم�صادات  با�صتخدام  العدوى  يتم عالج هذه  كثيرًا ما 

اإجراء  اإعادة  الحالة  هذه  في  ُيطلب  ما  وغالبًا  الراحة،  مع  القوية 

العملية الجراحية وتركيب مف�صل اآخر جديد. 

ورم دموي )كدمة كبيرة( متكّونة في مكان الجرح

بفتح  الكدمة  في  المتجمع  الدم  اإزالة  ينبغي  االأحيان  بع�ض  في 

الجرح مرة اأخرى.

ر الجرح َتَفزُّ

هذا يعني اأن الجرح ينفتح مرة اأخرى، واأنه يجب اإعادة خياطته.

الم�صرف المحبو�ض  )نادر جدًا(

يتطلب  ما  ال�صغير،  البال�صتيكي  الم�صرف  يلت�صق  قد  اأحيانًا 

اإجراء عملية جراحية الإخراجه.

الم�صاعفات البولية )ت�صل اإلى 35 %(

من ال�صائع اأن يعاني المر�صى من �صعوبات في التبول بعد اإجراء 

لدى  كان  اإن  م�صكلة  الحالة  هذه  تمّثل  واأحيانًا  الجراحية.  العملية 

المر�صى اأعرا�ض �صابقة تتعلق ب�صعوبات في التبول، مثل تلك التي 

يتم  ال�صبب  ولهذا  البرو�صتاتا.  غدة  ت�صخم  حالة  في  روؤيتها  يمكن 

للم�صاعدة  المثانة  اأنبوب �صغير يطلق عليه )الق�صطرة( في  تركيب 

على التبول لعدد من االأيام.

)% م�صاعفات الجهاز اله�صمي )1 

قد تحدث هذه الم�صاعفات اأحيانًا ب�صبب تاأثير المخدر، اأو عدم 

االأمعاء  فتتوقف  العملية.  كبر  ب�صبب  حتى  اأو  الدم،  كيميائية  توازن 

عن العمل لعدد من االأيام، وتعرف هذه الحالة بـ »علو�ض« )ان�صداد( 

ا�صتبدال الورك
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االأمعاء. وغالبًا ما يتم عالج هذه الحالة بـ »الت�صتيل واالإمهاء« اأو ما 

رفيع  اأنبوب بال�صتيكي  تمرير  يتم  اإذ  المعوي،  الغ�صيل  يعرف بعالج 

من الفم اإلى المعدة، اأو باإعطاء ال�صوائل بوا�صطة الحقن في الوريد. 

وبمجرد اأن تعود االأمعاء الأداء وظيفتها يتم اإيقاف العالج بالت�صتيل 

واالإمهاء الوريدي. 

م�صاعفات القلب واالأوعية الدموية )ت�صل اإلى 60 %(

اأحيانًا يكون االإجهاد نتيجة العملية الجراحية كبيرًا جدًا لدرجة 

باأزمة قلبية، على الرغم من حدوث هذا في  اإلى االإ�صابة  قد توؤدي 

ربما  بالدماغ  دموية  تتكون جلطة  وقد  المر�صى.  من   %  1 من  اأقل 

توؤدي اإلى االإ�صابة ب�صكتة دماغية. 

خثار االأوردة العميقة واالن�صداد الرئوي

مر�ض خثار االأوردة العميقة عبارة عن جلطة دموية تتكّون عادًة 

في اأحد االأوردة العميقة في ال�صاق. واأما اأكثر الحاالت �صيوعًا فهي 

الجراحية،  العملية  اإجراء  اأثناء  في  العميقة  االأوردة  بخثار  االإ�صابة 

وخ�صو�صًا في اأثناء اإجراء عمليات الورك والركبة الجراحية. وذلك 

ب�صبب تباطوؤ تدفق الدم، الناجم عن عدم حركة المري�ض، وبالتالي 

هذه  من  جزء  اأحيانًا  يتفتت  وقد  للتجلط.  عر�صة  اأكثر  الدم  يكون 

الخثرات الدموية وينتقل الدم اإلى الرئتين، في ما ُيعرف باالن�صداد 

الرئوي، والذي يمكن اأن يكون في بع�ض الحاالت قاتاًل. ولتجنب مثل 

هذه المخاطر قد ُيعطى المري�ض اأدوية »م�صادات التخثر«، كما قد 

يتم  اتخاذ تدابير اأخرى، مثل ارتداء جوارب �صاغطة للم�صاعدة على 

منع تكّون جلطات دموية.

م�صاعفات التنف�ض

يحدث هذا ب�صكل رئي�صي ب�صبب المخدر والبقاء في الفرا�ض مدة 

والقلب  بال�صدر  م�صاكل  من  يعانون  الذين  المر�صى  ويكون  طويلة. 

اأكثر عر�صة لم�صاكل التنف�ض.
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الوفاة )حوالى 1 %(

يمكن اأن يكون هذا للعديد من االأ�صباب – وعادة ما تكون  الوفاة 

تتطور  اأن  �صاأنها  والتي من  القلب،  اأو بم�صاعفات  بالتنف�ض  مرتبطة 

اأثناء العملية. 

م�شاعفات خا�شة بعملية ا�شتبدال الورك

الخلع )ت�صل اإلى 5 % و2 % لعملية ا�صتبدال ال�صطح(

هذه  وتحتاج  التجويف.  اإلى خارج  الكرة  تنزلق  الحالة  هذه  في 

اإما  هذا  ويعقب  مكانها،  اإلى  الإعادتها  التخدير  معاودة  اإلى  الحالة 

فترة راحة في الفرا�ض اأو ارتداء دعامة للورك لفترة من الوقت. وقد 

اأكثر من ذلك، وهو اإجراء عملية مفتوحة، وهو   يتطلب االأمر ما هو 

ما يندر اال�صطرار اإليه. 

الإعادة   %  3 وحوالى  االأولي،  للبديل   %  1 من  )اأقل  الك�صر 

تركيب مف�صل الورك(

يحدث هذا النوع من الم�صاعفات عادة في اأثناء العملية نتيجة 

ال�صغوط المتزايدة التي يتعر�ض لها العظم. واأحيانًا ال يتم التعرف 

ت�صوير  يتم  عندما  روؤيته  يمكن  ولكن  العملية،  اأثناء  الك�صر  اإلى 

الك�صر  روؤية  تمت  ما  واإذا  العملية.  بعد  ال�صينية  باالأ�صعة  المف�صل 

اأثناء العملية، ف�صوف يتعامل الجراح مبا�صرة مع االأمر، ربما باإحاطة 

العظم ب�صلك للتقوية والدعم، اأو بتثبيت �صرائح وم�صامير. واإذا تمت 

اإجراء عملية جراحية  االأمر  العملية، فيتطلب  بعد  الك�صر  روؤية هذا 

اأخرى، اأو ربما مزيدًا من الراحة في الفرا�ض لل�صماح للك�صر بااللتئام.

تلف الع�صب اأثناء العملية الجراحية )3.5 % كحد اأق�صى(

من  بالقرب  الموجودة  االأع�صاب  تعّر�ض  الم�صتغرب  غير  من 

تتعافى  االأع�صاب  اأن معظم هذه  اأحيانًا. غير  للتلف  الورك  مف�صل 

وقليل  اأو عامين(.  عام  اإلى  ت�صل  الزمن )قد  بعد مدة من  طبيعيًا 

من هذه االأع�صاب ال يتعافى، ما قد يت�صّبب بحدوث م�صاكل بحركة 

المري�ض. 

ا�صتبدال الورك
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 االألم م�صتمر اأعلى النتوء االأعظم  )المدور الكبير()ي�صل 

اإلى 17 %(

هذا  ويكون  المدوري«.  الجراب  »بالتهاب  الحالة  هذه  وتعرف 

اأعلى الجزء الخارجي للورك. وال يوجد لهذا الجزء  االألم عادة في 

اأهمية وظيفية، ولكنه قد ي�صيب المري�ض بال�صيق. واأحيانًا ال ي�صكن 

االألم، حتى مع مرور الوقت.

المكّونات ال�صناعية البديلة

في هذه الحالة يتغير مو�صع المكّونات ال�صناعية داخل المف�صل. 

المكّونات  اأحيانًا  تنح�صر  قد  ولكن   الحدوث،  نادر  هذا  ويعتبر 

ال�صناعية. فعلى �صبيل المثال، قد ينزلق المكّون الفخذي اإلى اأ�صفل 

اإلى داخل عظم الفخذ، في حين قد يبرز اأو ينتاأ المكّون الُحّقي في 

التجويف. وهذا رد فعل طبيعي ل�صعف عظم المري�ض الداعم، وقد 

يتطلب ذلك اإجراء عملية اأخرى اأحيانًا.

عدم ت�صاوي ال�صاقين في الطول )6 %(

عملية  م�صاعفات  اأكثر  من  ال�صاقين  ت�صاوي  عدم  م�صكلة  تعتبر 

الذي خ�صع  الجانب  يكون  اأن  المعتاد  �صيوعًا. فمن  الورك  ا�صتبدال 

اإلى  المري�ض  يحتاج  وقد  االآخر.  الجانب  من  قلياًل  اأطول  للعملية 

ارتداء حذاء خا�ض لتعوي�ض هذا الفرق في الطول.

زيادة تلف االأع�صاب بعد العملية )اأقل من 1 %(

اأنه  من  الرغم  على  الجراحية،  العملية  بعد  النزف  ي�صتمر  قد 

حول  الدم  يتراكم  قد  ولكن  ق�صيرة.  لفترة  ا�صتمراره  ُيفتر�ض 

الع�صب، ما ي�صبب تلفه.

م�صاعفات االأوعية الدموية )0.4 % للبديل االأولي، اأقل من  

1 % الإعادة عملية ا�صتبدال الورك(
كما هو الحال  مع االأع�صاب، تمر بع�ض االأوعية الدموية الكبيرة 

العملية  اأثناء  اأي�صًا  تتلف  اأن  ويمكن  الورك.  مف�صل  من  بالقرب 

الجراحية.
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األم منهك )ي�صل اإلى 5 %(

هو  مّما  ال�صطح  ا�صتبدال  عملية  بعد  �صيوعًا  اأكثر  يبدو  وهذا 

اأحيانًا ب�صبب احتكاك  عليه بعد عملية ا�صتبدال الورك. ويكون هذا 

يحدث  ما  وهو  ال�صناعية،  الورك  مكّونات  مع  الرقيقة  االأن�صجة 

بالتحديد مع الع�صلة القطنية. وقد ُي�صطر اأحيانًا اإلى اإجراء عملية 

جراحية اأخرى لمحاولة تخفيف االألم.

م�صتويات المعدن بالدم مرتفعة

عمليات  ومعظم  الورك،  ا�صتبدال  عمليات  بع�ض  ت�صتخدم 

ا�صتبدال �صطح الورك، الكرة المعدنية والمبطن المعدني، وكالهما 

ن�صب  ارتفاع  هذا  على  يترتب  وقد  والكروم.  الكوبلت  من  م�صنوع 

الكوبلت والكروم في الدم بعد العملية الجراحية. وترتفع م�صتويات 

ولكنها  الجراحية،  العملية  من  ق�صير  وقت  بعد  حاد  ب�صكل  المعدن 

من  الرغم  وعلى  عامين.  من  يقرب  ما  بعد  االنخفا�ض  تعاود 

انخفا�صها، اإال اأنها ال تعود اأبدًا اإلى م�صتوياتها الطبيعية. ومن غير 

المرتفعة  المعدن  اإذا ما كانت م�صتويات  الحالي  الوقت  المعلوم في 

في الدم �صارة بالمري�ض اأم ال، ولكن ال يبدو هذا مرجحًا، اإذ يجري 

حاليًا اإجراء مزيد من البحوث العلمية للتحقق من  هذا المو�صوع. 

النتائج

نتائج ا�شتبدال ورك كامل

ثمة عدة عوامل تحّدد العمر االفترا�صي لبديل ورك كامل. ولعمر 

المري�ض دور مهم في هذه النتائج. فكلما كان المري�ض اأ�صغر �صنًا، 

كان من المرجح ا�صتمرار تاأثير المف�صل ال�صناعي مدة اأق�صر. 

وقد اأجريت درا�صة في اأوائل عام 1980 على ما يزيد عن 100 

ون�صف  اأعوام  اأربع  وبعد  عام.   45 الـ  دون  اأعمارهم  كان  مري�ض، 

يجب  ال�صبب  ولهذا  ُمر�ٍض.  ب�صكل  الورك  بدائل  تعمل  كانت   ، فقط 

توخي الحذر عندما ُيطلب من المر�صى �صغار ال�صن الخ�صوع لعملية 

ا�صتبدال ورك. فلمثل هوؤالء المر�صى ُيو�صى باإجراء عملية ا�صتبدال 

ا�صتبدال الورك
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�صطح الورك، اإذ تكون النتائج بعد عمر الـ 65 اأف�صل. فحوالى 90 % 

من بدائل الورك ت�صتمر في اأداء وظيفتها لمدة 12 عاما على االأقل، 

اأي�صًا تركيب  العملية. ويعتبر  الِمالط في  ا�صتخدام  وخ�صو�صًا عند 

بدائل الورك من دون ا�صتخدام الِمالط من الخيارات الجيدة، ولكن 

ال ت�صتطيع جميع االأنواع مناف�صة نتائج  الت�صميمات التي  ي�صتخدم  

وتركيب  العملية  اإعادة  دائمًا  ال�صهل  ولي�ض من  تثبيتها.  في  الِمالط 

بدائل اأخرى جديدة، فموؤلف هذا الكتاب، والذي له باع طويل في مثل 

هذه العمليات، ف�صل في عمليتي »اإعادة اإ�صالح«  في ال�صنوات الع�صر 

قادر على  وكان غير  الِمالط،  العمليتين  ي�صتخدم في  ولم  االأخيرة. 

اإزالة البدائل ال�صناعية.

نتائج ا�شتبدال �شطح مف�شل الورك

الورك  �صطح مف�صل  ا�صتبدال  نتائج عمليات  كثير عن  يتوفر  ال 

على االأمد البعيد، على الرغم من اإعداد الكثير من التقارير عنها، ما 

ال ي�صمح  لنا بمقارنتها بعمليات ا�صتبدال ورك كامل. وتعتبر الطريقة 

التي يتم بها اإجراء عملية ا�صتبدال الورك من االأمور الحيوية. فمثاًل، 

و24   %  1 بين  ما  تتراوح  الف�صل  ن�صبة  اأن  العمليات  اإحدى  في  تقرر 

%، وكانت هذه  الن�صبة على اأ�صا�ض  المو�صع الذي �صيخ�صع للعملية 
الجراحية – لذلك فاإن خبرة الجراح اأمر حيوي. ا�صاأل طبيبك عن 

الف�صل  ن�صب  وا�صاأله عن  العمليات،  مثل هذه  يخ�ض  ما  في  خبراته 

الف�صل  يكون  قد  واأحيانًا  بم�صاعفات.  االإ�صابة  ون�صب  المتوقعة 

ب�صبب جوانب محددة خا�صة بالمري�ض. فعلى �صبيل المثال، اإذا كان 

المري�ض يعاني من الوزن الزائد، فهذا يجعل العملية اأكثر �صعوبة.

و�صيكون الجرح اأكثر عمقًا، والو�صول اإلى المف�صل اأكثر �صعوبة، 

اأي�صًا  وتعتبر  النا�صئ.  الجرح  ب�صبب  النزف  من  مزيد  �صيوجد  كم 

الحالة  اإعادة اال�صتبدال )عندما تتطلب  معرفة ن�صب ف�صل عمليات 

اإعادة العملية( من االأمور المهمة. ومن المعلوم حاليًا اأن ن�صب ف�صل 

اأخرى،  اإ�صالح  اإعادة  عمليات  تعقب  التي  االإ�صالح  اإعادة  عمليات 

تقّدر بحوالى 60 %. وبالتالي، فمن ال�صروري اإجراء عملية ا�صتبدال 
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الورك كلما كان ممكنًا في اأول منا�صبة ي�صمح فيها بذلك.

 تقرير حالة: مارتن

كان مارتن يبلغ من العمر 65 عامًا، وكان يعمل مهند�ض ديكور. 

لعدة  االأيمن  وركه  في  العظمي  الف�صال  مر�ض  من  يعاني  وكان 

�صنوات، وكافح لبع�ض الوقت من اأجل اال�صتمرار في عمله ب�صبب ما 

يعانيه من مر�ض. وفي النهاية لم ي�صتطع اال�صتمرار، واتبع   م�صورة 

جريت 
ُ
جراح العظام ب�صرورة الخ�صوع لعملية ا�صتبدال ورك كامل. واأ

خرج من 
ُ
واأ بنجاح،  العملية  وتمت  الِمالط.  فيها  ا�صُتخدم  له عملية 

�صتة  وبعد حوالى  العملية.  اإجراء  بعد  ال�صابع  اليوم   في  الم�صت�صفى 

اال�صتعانة  عن  وتوقف  الحركة،  من  تدريجيًا  مارتن  تمكن  اأ�صابيع 

اأ�صهر  ثالثة  مرور  وقبل  ال�صاد�ض.  االأ�صبوع  في  تحركه  في  بعكازين 

اإنه  له  الي�صرى. وقد قيل  بيده  �صار يم�صي م�صتعينًا بع�صا، يم�صكها 

المقابلة  الجهة  في  الموجودة  باليد  بالع�صا  االإم�صاك  المهم  من 

للمف�صل الذي خ�صع للعملية. بمعنى الورك االأيمن – فاليد الي�صرى، 

والورك االأي�صر – فاليد اليمنى. والحظ مارتن �صكون متو�صط لالألم 

بعد العملية الجراحية. واأما ما ينجم من األم فهو نتيجة طبيعية بعد 

اإجراء اأي عملية جراحية، ولكن �صكن االألم  في اأربعة اأو خم�صة اأيام. 

اأ�صهر  ثالثة  وبعد  الفور.  على  المفا�صل  التهاب  األم  اختفى  وبعدها 

من اإجراء العملية �صاأل مارتن طبيبه عن اإمكانية عودته اإلى ممار�صة 

تعديل  اإحداث  ب�صرورة  عليه  اأ�صار  ولكنه  الطبيب،  واأجازه  عمله. 

طفيف في مهامه التي يقوم بها بحيث ي�صمن عدم االنخفا�ض كثيرًا 

ثقيلة. وكان مارتن مبتهجًا جدًا  اأوزانًا  واأن ال يحمل  عند االنحناء، 

بنتيجة العملية.

تقرير حالة: جانيت

هي �صيدة تبلغ من العمر 72 عامًا، كانت تتمتع في ال�صابق بلياقة  

الحادث  وكان  االأي�صر.  وركها  ك�صرت  ولكنها  جيدة.  و�صحة  بدنية 

اإذ ُك�صر وركها عندما تعثرت في الطريق  غير متوقع على االإطالق، 

ا�صتبدال الورك
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خ�صعت لعملية 
ُ
خذت اإلى الم�صت�صفى حيث اأ

ُ
اأثناء قيامها بالت�صوق. واأ

وعلى  الِمالط.  فيه  ي�صتخدم  الذي  النوع  من  كامل،  ورك  ا�صتبدال 

الرغم من تعافيها بعد العملية الجراحية، اإال اأن جانيت كانت ت�صعر 

اأمر  هذا  اأن  لها  يقال  وكان  الورك،  مف�صل  في  الراحة  بعدم  قلياًل 

ُيطاق،  ال  حاّدًا  االألم  اأ�صبح  اأيام  خم�صة  حوالى  بعد  ولكن  طبيعي، 

وكان ينتابها �صعور منهك بعدم الراحة كلما تقلبت في الفرا�ض. وقد 

اأنها  وذلك  المف�صل،  خلع  من  تعاني  اأنها  ال�صينية  االأ�صعة  اأظهرت 

لتخدير  خ�صوعها  ذلك  وتطلب  مالئم.  غير  ب�صكل  نف�صها  حّركت 

كلي، الإعادة مف�صل الورك اإلى مكانه ال�صحيح. وبعد عملية »اإعادة 

وبعد  اأ�صابيع،  �صتة  لمدة  للورك  دعامة  ارتداء  منها  ُطلب  االإ�صالح« 

اإزالة الدعامة، الحظت جانيت اأنها ال تزال تعاني من �صعور طفيف 

البديل  المف�صل  ولكن  ال�صناعي،  الورك  مف�صل  في  الراحة  بعدم 

كان اأكثر ا�صتقرارًا. فقد عادت االآن اإلى مزاولة كافة اأن�صطتها، ولكن 

ب�صعور خفيف بعدم الراحة.
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النقاط الأ�شا�شية

يتم ا�صتبدال الورك لثالث اأ�صباب رئي�صية: االألم، اأو الت�صوه، اأو  �

لحماية مفا�صل اأخرى

قدر  � البدنية  اللياقة  من  عالية  درجة  على  الحفاظ  حاول 

الم�صتطاع قبل الخ�صوع للعملية

قد تحدث الم�صاعفات اأثناء العملية اأو بعدها �

النوع  � على  وتتوقف  الورك،  ا�صتبدال  عملية  نتائج  تتفاوت 

الم�صتخدم ومهارة الجراح 

ا�صتبدال الورك
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استبدال الركبة

لماذا ُت�شتبدل الركبة؟

كما هو الحال مع الورك، ُت�صتبدل الركبة لثالثة اأ�صباب:

االألم. 1

الت�صوه. 2

حماية مفا�صل اأخرى.. 3

ويعتبر االألم هو اأكثر االأ�صباب. وعادة ما يكون هو الحل االأخير – 

بعد ف�صل العالج التقليدي الكال�صيكي واتخاذ  قرارات ب�صاأن خيارات 

فغالبًا  عظمي.  ف�صال  من  تعاني  التي  الركبة  عادة  وتت�صوه  اأخرى. 

الركبة  اأن ت�صبح  االأفحج(، كما يمكن  ال�صاقان )الت�صوه  تتقو�ض  ما 

الركبة  ا�صتبدال  ويكون  الداخل(.  اإلى  ال�صاقان  )تتقو�ض  َروحاء 

ب�صبب  وذلك  المتقو�صة،  الركبة  ا�صتبدال  من  �صعوبة  اأكثر  وحاء  الرَّ

للركبة،   الخارجي  الجانب  على  الح�صا�صة  االأع�صاب  بع�ض  وجود 

َوِحي.  والتي تتعر�ض اأحيانًا للتلف عند محاولة ت�صحيح المف�صل الرَّ
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تاريخ ا�شتبدال  مف�شل الركبة

ال يعد اإجراء عمليات ا�صتبدال الركبة اأمرًا حديثًا. ففي عام 1930 

 .)hemiarthroplasty( الن�صفي  المف�صل  راأب  عملية  اإجراء  تم 

اأدوات  با�صتخدام  ا�صتبدال المف�صل  اإجراء عدة عمليات  وتبع ذلك 

مثل  اال�صتبدالت  هذه  وكانت  المقّيد.  اال�صتبدال  عليه  ُيطلق  ما 

المف�صالت، ال ت�صمح بب�صاطة بحركة مف�صل الركبة ال�صناعي بعد  

اإجراء العملية الجراحية. 

فقط،  وتنفرد  تنثني  ال  الركبة  اأن  االآن  المعلوم  فمن  ذلك،  ومع 

ولكنها تلتف اأي�صًا وتتحول. وبناء على ذلك، فاإن اأي ركبة �صناعية، 

ت�صمح بدرجة ما من  اأن  بدَّ من  اإذا �صمدت في فترة االختبار، فال 

الحركة الدورانية. 

زرع ُلَقمي كامل

الُلَقمي  بالزرع  ُيعرف  ت�صميم  ُو�صع  ال�صبعينيات  اأوائل  في 

فوق  معدني  غطاء  و�صع  عن  عبارة  وهو  اال�صتعمال.  مو�صع  الكامل 

النهاية ال�صفلية لعظمة الفخذ وو�صع �صطح بال�صتيكي فوق اله�صبة 

اله�صبة  ليحاكي  البال�صتيكي  ال�صطح  ت�صكيل  تم  وقد  الظنبوبية. 

ويتحرك  ولي�صتقيم  باالنثناء،  للمف�صل  لي�صمح  الطبيعية  الظنبوبية 

�صليمًا،  ال�صليبي  الرباط  ترك  اأحيانًا  وُيف�صل  دورانية.  حركة 

خ�صو�صًا  الرباط ال�صليبي الخلفي، عند ا�صتبدال مف�صل الركبة. 

بع�ض  وتترك  م�صت�صفيات محددة.  في  متبعًا  المفهوم  يزال هذا  وال 

اأنواع عمليات ا�صتبدال الركبة الرباط ال�صليبي االأمامي �صليمًا. وال 

يعتبر اإزالة الرباط ال�صليبي �صيئًا كما يبدو للبع�ض. فوجود ركبة من 

دون اأربطة �صليبية اأف�صل من ركبة بديلة باأربطة �صليبية.  وقد ُروعي 

ال�صليبية.  االأربطة  وجود  عدم  ال�صناعية  المكّونات  ت�صميم  عند 

فعلى �صبيل المثال، قد يو�صع عمود �صغير في مركز المكّون الظنبوبي 

الجراحون يزال  وال  الخلفي.  ال�صليبي  الرباط  انعدام  عن  ليعّو�ض 

مختلفين في ما بينهم حول االإبقاء على الرباط ال�صليبي الخلفي اأم 

الت�صحية به اأثناء العملية الجراحية.

ا�صتبدال الركبة
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زرع ركبة كامل  
اأ�صبحت هذه العملية من اأ�صهر عمليات ا�صتبدال الركبة. وت�صم عملية الزرع 

المعدني،  الفخذي  المكّون  مكّونات،  ثالث  من  كامل  ركبة  مف�صل  زرع  هذه 

المكّون البال�صتيكي الظنبوبي، وبديل الر�صفة البال�صتيكي. 

ال�صطح  ت�صميم  تم 

ليحاكي  البال�صتيكي 

الظنبوبية  اله�صبة 

للمف�صل  لي�صمح  الطبيعية، 

واال�صتقامة،  باالنثناء 

دورانية.  حركة  والتحرك 

المكّونات  مع  العظام  وتلتئم 

بوا�صطة  اإما  ال�صناعية، 

الِمالط اأو بنمو العظم

ر�صفةروؤية جانبية

 بال�صتيكية

مكّون فخذي

مكّون ظنبوبي

)بال�صتيك(

يو�صع غطاء معدني فوق النهاية 

ال�صفلية للفخذ و�صطح بال�صتيكي 

فوق اله�صبة الظنبوبية

روؤية اأمامية

الفخذ

اله�صبة 

الظنبوبية

الظنبوب

ال�صظية
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اإيثاق المكّونات ال�شناعية بالِمالط مقابل عدم ا�شتخدام 

الِمالط في اإيثاق المكّونات ال�شناعية

كما هو الحال مع ا�صتبدال الورك، ُتجرى عملية ا�صتبدال الركبة 

ا�صتخدام  عدم  يمكن  اأو  بالِمالط  ال�صناعية  المكّونات  بتثبيت 

الِمالط في العملية، فهذا يتوقف على نوع التثبيت المطلوب في عملية 

ا�صتبدال الركبة. ويت�صمن التثبيت با�صتخدام الِمالط ا�صتخدام نوع 

معين من الِمالط هو »بولي ميثيل الميثاكريالت«، وهو الذي ي�صمح 

المكّونات  تثبيت  ويحتاج  ال�صناعية.  للمكّونات  واآمن  ثابت  بالتئام 

ال�صناعية من دون ِمالط اإلى طالء الركبة بمواد كيميائية خا�صة، 

اأو بمواد معينة )على �صبيل المثال، هيدروك�صيباتيت( لت�صجيع عظام 

التثبيت  ال�صناعي. وميزة  المكّون  وااللتئام مع  النمو  المري�ض على 

من دون ِمالط هي �صهولة اإعادة العملية بغر�ض االإ�صالح، اإذا تطلب 

غير  ال�صناعية  المكّونات  اإزالة  ي�صهل  اأنه  يعتقد  كان  فقد  االأمر. 

ي�صعب  فقد  ذلك.  بخالف  فالواقع  عمليًا،  ولكن  بالِمالط.  المثبتة 

اأحيانًا ا�صتبدال المكّونات ال�صناعية المثبتة بغير ِمالط في العمليات 

المعروفة بـ »اإعادة االإ�صالح«. 

ال�شتبدال الجزئي للركبة

اأحيانًا يعتقد الجّراحون اأن اال�صتبدال الكلي للركبة غير �صروري. 

فعلى �صبيل المثال، ي�صاب فقط الجزء الداخلي من المف�صل بمر�ض 

الف�صال العظمي، فلماذا ُي�صتبدل الجزء الخارجي بالكامل؟

تقنية  ابُتكرت  ال�صبب،  ولهذا  منطقي،  الراأي  هذا  ويعتبر 

 Unicompartmental( للركبة  الجزئي  اال�صتبدال  هي  جديدة، 

replacement(. و يت�صمن هذا االإجراء ا�صتبدال اإما الن�صف الداخلي 

اأو الخارجي من الركبة، تاركًا الجزء غير التالف من مف�صل الركبة. 

وتعتبر هذه التقنية الجديدة خيارًا جيدًا، ولكن ال بدَّ من اأن ي�صحبه 

بدَّ من  للعملية. وال  الذين �صيخ�صعون  للمر�صى  م�صبقًا اختيار جيد 

ا�صتبدال الركبة
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التاأكد من اإ�صابة اأحد ُجزَئي مف�صل الركبة بالتهاب المفا�صل. وفي  

حال وجود خطر من احتمال انت�صار مر�ض التهاب المفا�صل في باقي 

اإجراء عملية  الحالة  الجّراحون  في هذه  يقرر  المف�صل، فغالبًا ما 

ا�صتبدال ركبة كامل،  بداًل من ا�صتبدال ُجزئي للركبة.

ا�شتئ�شال الر�شفة

في  فقط  المر�صى  بع�ض  لدى  العظمي  الف�صال  مر�ض  يتطور 

الجزء االأمامي من الركبة. وقد تكون هذه حالة �صديدة االألم. ويعتبر 

العالج االأكثر �صيوعًا لهذه الحالة المر�صية هو اإجراء عملية ا�صتئ�صال 

الر�صفة، باإزالة الر�صفة اأو راأ�ض الركبة. ومع ذلك، تقوم م�صت�صفيات 

)وهو  الفخذي  الر�صفي  المف�صل  ا�صتبدال  عملية  باإجراء  محددة 

يتمتع  ال  ولكن  الفخذ(.  وعظمة  الركبة  راأ�ض  بين  الواقع  المف�صل 

الركبة  ا�صتبدال  عمليات  نجاح  بنف�ض  العمليات  من  النوع  هذا  مثل 

بالكامل، كما اأنه ال يمكن اإجراوؤها لجميع المر�صى. وكثيرًا ما تعتبر 

عملية ا�صتئ�صال الر�صفة بدياًل اأو خيارًا اآمنًا. ومع ذلك، فقد توؤدي 

اإزالة الر�صفة اإلى نوع ما من ال�صعف في قوة الركبة. ولذلك ي�صعب 

اأحيانًا االختيار بين العمليتين.

الإعداد للعملية

اأنف�صهم  لي�صاعدوا  االأمور  من  بالكثير  القيام  للمر�صى  يمكن 

العنا�صر  تت�صمنه  ما  وهو  العملية،  اإجراء  بعد  �صريعًا  التعافي  على 

الموجودة في الجدول �صفحة 78.

العملية. فبمجرد و�صول  بعد  لما  االإعداد  المنطقي  اأنه من  كما 

على  بالكامل،  ركبته  ثني  في  �صعوبة  ف�صيلحظ  للبيت،  المري�ض 

الرغم من وجود مف�صل بديل ممتاز. فمعظم البدائل تنثني بدرجة 

ولذلك  قبلها.  عليه  كانت  ما  عن  الجراحية  العملية  بعد  بكثير  اأقل 

يكون من ال�صعب الجلو�ض على مقاعد �صديدة االنخفا�ض، و�صعود 

ال�صاللم ونزولها بر�صاقة، اأو اأن ينحني اأويجل�ض القرف�صاء اللتقاط 

ما �صقط منه على االأر�ض. فقد يكون �صراء اأثاث جديد اأمرًا �صروريًا 
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الم�صتطاع  التكيف مع االأثاث الموجود قدر  اأو قد يكون من الممكن 

)لمزيد من التفا�صيل، انظر متى اأ�صتطيع......؟ �صفحة 92(.

�صهولة.  اأكثر  المختلفة  المهام  اأداء  االأجهزة  توفر  يجعل  قد  و 

وهذا هو دور المعالج المهني الذي ي�صتطيع تقديم الم�صورة الطبية 

بهذا ال�صاأن. وي�صمل عمل هوؤالء �صمان قيامك ب�صهولة بكل ما يتعلق 

اأو  عملية  اإجراء  بعد  هذا  ويكون  الم�صتطاع،  قدر  اليومية  بحياتك 

االإ�صابة بمر�ض. فيمكنك التوا�صل مع المعالج المهني عبر الجراح 

الذي يتابع حالتك المر�صية. فبع�ض االأجهزة يمكن الح�صول عليها 

من دون دفع اأي ر�صوم، فيما يحتاج البع�ض االآخر  اإلى الدفع مقابل 

الح�صول عليها. وتمدك معظم الم�صت�صفيات بقائمة بالعناوين التي 

يمكنك التوا�صل معها  قبل اإجراء العملية الجراحية، حتى يتم اتخاذ 

التدابير المنا�صبة، وللح�صول على االأجهزة المنا�صبة.

العملية

الحالة  تقييم  من  بدَّ  ال  الجراحية،  العمليات  مع  الحال  هو  كما 

باللياقة  تمتعه  من  للتاأكد  العملية  اإجراء  قبل  للمري�ض  ال�صحية 

ما  كل  معرفة  يتم  ما  فعادًة  للعملية.  الخ�صوع  توؤهله  التي  ال�صحية 

يخ�ض التاريخ الطبي للمري�ض، ويتم اإجراء فحو�صات متعددة  كما 

يوم  اإما  الم�صت�صفى  دخول  ويتم   .79 �صفحة  الجدول  في  ظاهر  هو 

اإجراء العملية الجراحية اأو قبلها بيوم. ويتم اإجراء العملية الجراحية 

تحت تاأثير المخدر الكلي اأو المخدر المو�صعي. 

ا�صتبدال الركبة
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كيف يمكنك الم�شاعدة على ا�شترداد عافيتك بعد العملية؟

• لالإ�صابة 	 عر�صة  اأكثر  فالمدخنون  التدخين:  عن  التوقف 

بم�صاكل التنف�ض عندما يكونون تحت تاأثير المخدر، كما اأنهم 

اأكثر عر�صة لالإ�صابة بعدوى ال�صدر كم�صاعفات  قد تحدث 

الفرا�ض  في  المري�ض  بقاء  من  يطيل  قد  وهذا  العملية.  بعد 

على  الوقوف  على  قادرًا  ي�صبح  واأن  لل�صفاء،  تماثله  ويوؤخر 

قدميه مرة اأخرى.

• فقدان الوزن الزائد: يكون اإجراء العملية ل�صخ�ض يعاني من 	

تكون   اإذ  نحيف.  ل�صخ�ض  اإجرائها  من  اأ�صعب  الزائد  الوزن 

اإلى �صّقه  الركبة مغطاة بمزيد من اللحم، و�صيحتاج الجراح 

للو�صول اإلى الركبة ب�صكل �صحيح، ما قد ينجم عنه مزيد من 

البدنية )مجهود  الناحية  االأمر �صعبًا من  ويعد هذا  النزف. 

اأن يتحّكم بها الجّراحون طوال  اإلى  ال�صاق تحتاج  كبير( الأن 

فترة العملية. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الذين يعانون من ال�صمنة 

تحت  يكونون  عندما  التنف�ض  بم�صاكل  لالإ�صابة  عر�صة  اأكثر 

على  اأوزانهم  اإنقا�ض  المر�صى  على  وينبغي  المخدر.  تاأثير 

المكّون  على  ال�صغط  كان  اأقل،  الوزن  كان  فكلما  حال.  اأي 

ال�صناعي اأقل. 

• حتى 	 بانتظام  وال�صغط  القلب  اأدوية  تناول  يجب  العقاقير: 

يكون المري�ض في حالة �صحية جيدة قدر الم�صتطاع. 

• كان 	 اأيًا  الريا�صة  ممار�صة  المر�صى  على  يجب  التمارين: 

نوعها، اإذ كلما كانوا اأكثر لياقة، كانوا اأكثر قدرة على التعافي 

ال�صريع. فيمكن لطبيب العالج الطبيعي بالم�صت�صفى اأن ي�صير 

ت�صاعد  والتي  ممار�صتها،  عليك  التي  التمارين  باأنواع  عليك 

المثال،  �صبيل  – على  الج�صم  اأجزاء محددة من  تقوية  على 

بعد  للج�صم  اأف�صل  دعم  توفير  من  يتمكنوا  الذراعين،  حتى 

العملية.  
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الختبارات قبل العملية

• ال بدَّ من تقييم حالتك ال�صحية قبل اإجراء العملية للتاأكد من 	

ا�صتعدادك للعملية. وتت�صمن االختبارات التالي:

• اأن 	 من  وللتاأكد  االأنيميا،  عن  للك�صف  الدم  اختبارات  اإجراء 

ن�صبة الكهارل واالأمالح في الدم طبيعية. فيتم اأخذ عينة دم 

الإجراء  ا�صُطر  حال  في  تح�صبًا  دمك،  ف�صيلة  اإلى  للتعرف 

بدمهم  التبرع  المر�صى  بع�ض  ويختار  العملية.  بعد  دم  نقل 

في عمليات نقل دم الحقة، وهو ما ُيعرف بـ »نقل خاليا الدم  

الجذعية ذاتي المن�صاأ«.

• عدم 	 من  التاأكد  ال�صروري  من  الأنه  اأي�صًا  البول  اختبار  ويتم 

العملية  اإجراء  حين  البولية  الم�صالك  اللتهاب  اأثر  وجود 

الجراحية. واإذا ما حدث هذا، فثمة احتمال، ولو كان �صئياًل، 

لتعر�ض عملية ا�صتبدال الورك للتلوث.

• ت�صوير ال�صدر باالأ�صعة ال�صينية  للتاأكد من عدم وجود عدوى 	

اأثناء  التنف�ض  في  �صعوبات  اإلى  توؤدي  قد  والتي   – ال�صدر 

واأن بمقدوره   القلب طبيعي  اأن  العملية وبعدها– وللتاأكد من 

تحّمل اإجراء العملية.

• ت�صوير الورك باالأ�صعة ال�صينية لتوجيه الجّراحين اأثناء العملية. 	

وغالبًا ما يكون الت�صوير المقطعي المحو�صب هو الم�صتخدم.

• القلب 	 دّقات  لر�صد   - الكهربي  القلب  تخطيط  اإلى  اللجوء 

للتاأكد من اأنه  يعمل ب�صكل طبيعي.

ي�صمن تخطيط القلب الكهربي اأن قلبك يعمل ب�صكل طبيعي

ا�صتبدال الركبة
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عملية ا�شتبدال الركبة

3. يتم تغطية النهاية العلوية 
للظنبوب بالمكّون الظنبوبي. 

ال�صفلية  النهاية  وتغطية 

بالمكّون  الفخذ  لعظمة 

تثبيت  يمكن  الفخذي. 

في  ال�صناعية  المكّونات 

الِمالط  با�صتخدام  مكانها 

اأو من دون ا�صتخدامه.

الم�صتقيمة 

الفخذية

م�صار ال�صق 

اأو الجرح

الوتر الر�صفي

اإطار الر�صفة تحرك 

اإلى اأحد الجانبين

عظمة الفخذ

م�صند

معدني

من�صار

الظنبوب

ال�صظية

)روؤية جانبية(

مكّون فخذي

 معدني

عظمة الفخذ

مكّون ظنبوبي

تم  )اإذا  الِمالط 

ا�صتخدامه(

تم  )اإذا  الِمالط 

ا�صتخدامه(
الظنبوب

الجلد  ب�صّق  الجراح  يقوم   .1
ويحرك  الركبة،  اأدنى  واالأن�صجة 

اأحد  )الر�صفة(اإلى  الركبة  راأ�ض 

الجانبين الإظهار مف�صل الركبة.

بالتهاب  الم�صاب  العظم  اإزالة  يتم   .2
لعظمة  ال�صفلية  النهاية  من  المفا�صل 

للظنبوب.  العلوية  والنهاية  الفخذ 

الجراحية  االأدوات  بع�ض  وت�صتخدم 

للم�صاعدة في جعل ال�صقوق في العظام 

دقيقة قدر الم�صتطاع.
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على  الر�صفة،  ظهر  ا�صتبدال  اأي�صًا  ويمكن   .4
الرغم من اختيار بع�ض الجراحين عدم فعل هذا.

مكانها  اإلى  الر�صفة  اإرجاع  ذلك  يلي   .5
االأ�صلي ويتم غلق الجرح با�صتخدام الغرز 

والكليبات.

غرز اأو كليبات

روؤية اأمامية

الر�صفة البديلة

الفخذي  المكّون 

المعدني

�صطح بال�صتيكي

غطاء معدني

تم  )اإذا  الِمالط 

ا�صتخدامه(

ا�صتبدال الركبة
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االإعداد  اأجل  من  اتخاذها  يتم  التي  التدابير  يخ�ض  ما  في  اأما 

للعملية، فيتم تناول الم�صادات الحيوية للوقاية من االإ�صابة بالتلوث، 

تكّون  من  الحد  على  تعمل  التي  االأدوية  المري�ض  اإعطاء  يمكن  كما 

هو  كما  العميقة(،  االأوردة  )خثار  ال�صاق  في  الدموية  الجلطات 

بعد  اأنه  هو  ذلك  في  وال�صبب  الورك.  ا�صتبدال  عملية  مع  الحال 

عملية ا�صتبدال الركبة، �صيالزم المري�ض الفرا�ض فترة من الزمن، 

وقد تتكّون الجلطات الدموية ب�صبب التدفق البطيء للدم. وتت�صمن 

العملية اإحداث جرح طويل في الجزء االأمامي من الركبة، على الرغم 

من اإجراء بع�ض الجراحين عملية ا�صتبدال الركبة باإحداث �صقوق اأو 

جروح �صغيرة. واأحيانًا يكون �صق الجلد في اأحد جانبي الركبة. وقد 

الجراحين  بع�ض  لم�صاعدة  المحو�صب  المقطعي  الت�صوير  ُي�صتخدم 

بار�صادهم لمكان تثبيت مكّونات الركبة البديلة.

اأمان  اأولهما  اأمرين،  الركبة على  ا�صتبدال  ويعتمد نجاح عملية   

النهائي  االرت�صاف  وثانيهما  ال�صناعية،  المكّونات  تثبيت  اأو  اإيثاق 

لمف�صل الركبة. ومن المهم اأن يقوم الجراحون بعمل ارت�صاف دقيق  

قدر الم�صتطاع )حتى تكون ال�صاق م�صتقيمة، بداًل من اأن تكون متقو�صة 

اأو َروحاء(. وللم�صاعدة على تحقيق هذا، يتم تزويد عمليات ا�صتبدال 

الركبة باأدوات ت�صّمى م�صاند. وهي ت�صاعد الجراح على اإحداث �صقوق 

عظمية دقيقة، ل�صمان الح�صول على ارت�صاف ُمر�ٍض. وت�صنع هذه 

العظم  اأو جوانب  بنهايات  رفقها  ويتم  المعدن  الم�صاند طبيعيًا من 

المقابلة.  الجهة  في  المن�صار  مواجهة  في  دقيقة  كموّجهات  لتعمل 

�صحيحة،  وزواياه  م�صتقيمًا،  المن�صار  قطع  يكون  اأن  ت�صمن  فهي 

عليه.  ال�صناعية  المكّونات  تثبيت  يتم  م�صتٍو  �صطحًا  وراءها  مخلفة 

ويمكن كذلك اال�صتعانة بالت�صوير المقطعي المحو�صب في العملية، 

االرت�صاف  ل�صمان  متخ�ص�صة  حا�صوب  برامج  با�صتخدام  وذلك 

وبمجرد  اأحيانًا.  »الت�صفح«  هذا  على  ويطلق  للمكّونات.  المن�صبط 

اإدخال  يتم  ون�صف،  �صاعة  حوالى  ت�صتغرق  قد  التي  العملية  انتهاء 

حول  من  الخارج  الدم  من  للتخل�ض  �صغيرة  بال�صتيكية  م�صاريف 

الركبة بعد العملية الجراحية. ويتم غلق الجرح با�صتخدام الكليبات 
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اإلى  المري�ض  يعود  بالراحة،  وال�صعور  االإفاقة  وبمجرد  بخياطته،  اأو 

غرفته بالم�صت�صفى. 

اإعادة التاأهيل بعد العملية الجراحية

ومن الطبيعي اأن ُي�صمح للمري�ض بفترة ق�صيرة من الراحة. ولكن 

المري�ض،  تاأهيل  اإعادة  في  مبا�صرة  البدء  يتم  الوحدات،  بع�ض  في 

بوا�صطة اخت�صا�صي عالج طبيعي، وبالتعاون مع  المري�ض  والجهود 

ال�صلبية  الحركة  جهاز  الوحدات  من  كثير  وي�صتخدم  يقّدمها.  التي 

ويقوم   .)continuous passive motion machine( الم�صتمرة 

اأوتوماتيكي، فهو يعمل  الركبة ب�صكل  بثني وفرد مف�صل  الجهاز  هذا 

ويتم  واالأيام.  ال�صاعات  بمرور  الحركة  معدالت  زيادة  على  تدريجيًا 

5 �صاعات  اأو   4 ا�صتخدام هذا الجهاز يوميًا لفترة من الوقت، لمدة 

هذا  يتيح  كما  نهارًا.  اأو  لياًل  الجهاز  هذا  ا�صتخدام  ويمكن  مثاًل. 

الجهاز للركبة التي خ�صعت للعملية حركة م�صتمرة، بداًل من القيام 

اخت�صا�صي  يوّفرها  والتي  متقطعة،   فترات  على  تتم  تاأهيل  باإعادة 

بين  ما  الركبة مزيجًا  تاأهيل   اإعادة  وتعتبر عملية  الطبيعي.  العالج 

عمل اخت�صا�صي العالج الطبيعي وجهاز الحركة ال�صلبية الم�صتمرة.

جهاز الحركة ال�شلبية الم�شتمرة

تدريجيًا   ويعمل  الركبة،  وفرد مف�صل  بثني  اأوتوماتيكيًا  الجهاز  يقوم هذا 

مع مرور الوقت على زيادة  معدالت الحركة.

ا�صتبدال الركبة
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م�شند للم�شي

على   االأولى  المراحل  في  لي�صاعدك  للم�صي  م�صند  ا�صتخدام  الطبيعي  من 

التماثل لل�صفاء.

العملية  بعد  مبا�صرة  المري�ض  يم�صي  اأن  المرجح  غير  ومن   

توفير  الطبيعي  فمن  للم�صي.  بم�صند  اال�صتعانة  دون  من  الجراحية 

ذلك  ويعقب  عكازين،  ي�صتخدم  ثم  ومن  البداية،  في  للم�صي  م�صند 

المري�ض  يم�صي  اأن  ُيتوقع  ما  وغالبًا  الم�صي.  اأثناء  بع�صا  اال�صتعانة 

العملية  اإجراء  اأ�صابيع من  �صتة  بعد حوالى  واحدة  با�صتخدام ع�صا 

الجراحية. ومع ذلك، ثمة العديد من النظم العالجية المتخ�ص�صة 

بهذا ال�صاأن. و من ال�صروري في حاالت محددة عدم حمل المري�ض 

اأي وزن ثقيل )بمعنى، عدم ال�صماح بتحميل الجزء الم�صاب بثقل(، 

ويكون هذا لفترة من الوقت بعد العملية الجراحية.

على �صبيل المثال، قد يتم اللجوء اإلى عمليات ترقيع العظام عند 
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اأو  الك�صور،  عقب  مثاًل  نتجت  والتي  بالعظم،  �صعيفة  مناطق  ظهور 

حتى نتيجة اأورام العظم. 

الم�شاعفات

ويمكن  تحدث.  قد  اأنها  اإال  الم�صاعفات،  قّلة  من  الرغم  وعلى 

نتيجة  تحدث  قد  م�صاعفات  ق�صمين:  اإلى  الم�صاعفات  تق�صيم 

العمليات الجراحية بوجه عام )م�صاعفات عامة( وتلك التي تحدث 

الأ�صباب متعلقة بجراحة ا�صتبدال الركبة )م�صاعفات خا�صة(.

الم�شاعفات العامة 

التلوث )من 2 اإلى 5 %(

الحيوية  الم�صادات  با�صتخدام  العدوى  يتم عالج هذه  كثيرًا ما 

يتم  واأحيانًا  العملية.  اإعادة  اإلى  اأحيانًا  االأمر  يحتاج  وقد  القوية. 

اإجراء العملية على اأكثر من مرحلة. ويطلق على هذه العملية »اإعادة 

ثنائية المراحل«.

ورم دموي )كدمة كبيرة( متكّونة في مكان الجرح

بفتح  الكدمة  في  المتجمع  الدم  اإزالة  ينبغي  االأحيان  بع�ض  في 

الجرح مرة اأخرى.

تفّزر الجرح

هذا يعني اأن الجرح ينفتح مرة اأخرى واأنه يجب اإعادة خياطته.

الم�صرف المحبو�ض  )نادر جدًا(

يتطلب  ما  ال�صغير،  البال�صتيكي  الم�صرف  يلت�صق  قد  اأحيانًا 

اإجراء عملية جراحية الإخراجه.

الم�صاعفات البولية )ت�صل اإلى 35 %(

من ال�صائع اأن يعاني المر�صى من �صعوبات في التبول بعد اإجراء 

لدى  كان  اإن  م�صكلة  الحالة  هذه  تمّثل  واأحيانًا  الجراحية.  العملية 

ا�صتبدال الركبة
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المر�صى اأعرا�ض �صابقة تتعلق ب�صعوبات في التبول، مثل تلك التي 

يتم  ال�صبب  ولهذا  البرو�صتاتا.  غدة  ت�صخم  حالة  في  روؤيتها  يمكن 

للم�صاعدة  المثانة  اأنبوب �صغير يطلق عليه )الق�صطرة( في  تركيب 

على التبول لعدد من االأيام.

)% م�صاعفات الجهاز اله�صمي )1 

قد تحدث هذه الم�صاعفات اأحيانًا ب�صبب تاأثير المخدر، اأو عدم 

االأمعاء  فتتوقف  العملية.  كبر  ب�صبب  حتى  اأو  الدم،  كيميائية  توازن 

عن العمل لعدد من االأيام، وتعرف هذه الحالة بـ »علو�ض« = ان�صداد 

االأمعاء. وغالبًا ما يتم عالج هذه الحالة بـ »الت�صتيل واالإمهاء« اأو ما 

رفيع  اأنبوب بال�صتيكي  تمرير  يتم  اإذ  المعوي،  الغ�صيل  يعرف بعالج 

من الفم اإلى المعدة، اأو باإعطاء ال�صوائل بوا�صطة الحقن في الوريد. 

وبمجرد اأن تعود االأمعاء الأداء وظيفتها يتم اإيقاف العالج بالت�صتيل 

واالإمهاء الوريدي. 

م�صاعفات القلب واالأوعية الدموية )ت�صل اإلى 60 %(

اأحيانًا يكون االإجهاد نتيجة العملية الجراحية كبيرًا جدًا لدرجة 

باأزمة قلبية، على الرغم من حدوث هذا في  اإلى االإ�صابة  قد توؤدي 

ربما  بالدماغ  دموية  تتكون جلطة  وقد  المر�صى.  من   %  1 من  اأقل 

توؤدي اإلى االإ�صابة ب�صكتة دماغية. 

خثار االأوردة العميقة واالن�صداد الرئوي

مر�ض خثار االأوردة العميقة عبارة عن جلطة دموية تتكّون عادًة 

في اأحد االأوردة العميقة في ال�صاق. واأما اأكثر الحاالت �صيوعًا فهي 

الجراحية،  العملية  اإجراء  اأثناء  في  العميقة  االأوردة  بخثار  االإ�صابة 

وخ�صو�صًا في اأثناء اإجراء عمليات الورك والركبة الجراحية. وذلك 

ب�صبب تباطوؤ تدفق الدم، الناجم عن عدم حركة المري�ض، وبالتالي 

هذه  من  جزء  اأحيانًا  يتفتت  وقد  للتجلط.  عر�صة  اأكثر  الدم  يكون 

الخثرات الدموية وينتقل الدم اإلى الرئتين، في ما ُيعرف باالن�صداد 

الرئوي، والذي يمكن اأن يكون في بع�ض الحاالت قاتاًل. ولتجنب مثل 
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هذه المخاطر قد ُيعطى المري�ض اأدوية »م�صادات التخثر«، كما قد 

يتم  اتخاذ تدابير اأخرى، مثل ارتداء جوارب �صاغطة للم�صاعدة على 

منع تكّون جلطات دموية.

م�صاعفات التنف�ض

يحدث هذا ب�صكل رئي�صي ب�صبب المخدر والبقاء في الفرا�ض مدة 

والقلب  بال�صدر  م�صاكل  من  يعانون  الذين  المر�صى  ويكون  طويلة. 

اأكثر عر�صة لم�صاكل التنف�ض.

الوفاة )حوالى 1 %(

يمكن اأن يكون هذا للعديد من االأ�صباب – وعادة ما تكون  الوفاة 

تتطور  اأن  �صاأنها  والتي من  القلب،  اأو بم�صاعفات  بالتنف�ض  مرتبطة 

اأثناء العملية. 

م�شاعفات خا�شة

التقلقل )8 %، بعد ع�صر �صنوات من اإجراء العملية الجراحية(

جريت على 
ُ
اأ اأمريكية  الن�صبة من درا�صة  تم الح�صول على هذه 

اأكثر من 12.000 حالة ا�صتبدال  ركبة. وفي حال اأ�صبحت اأعرا�ض 

التقلقل حادة، قد يتم اإعادة اإجراء العملية. 

)% ك�صر عظمي )2 

ال�صناعية  الركبة   على  طويلة  لمدة  الوقوف  نتيجة  هذا  يكون 

قد  الورك،  ا�صتبدال  مع  الحال  هو  وكما  العظم.  ب�صعف  م�صحوبًا 

اإنتاج  في  اإيثيلين  والبولي  المعدن  من  الم�صنوع  المف�صل  يت�صبب 

االإ�صابة  اإلى  توؤدي  قد  البال�صتيكي،  الحطام  من  �صغيرة  كميات 

بانحالل العظام )ليونة وتفتت العظم(. كما قد يحدث الك�صر اأحيانًا 

اأثناء العملية الجراحية، على الرغم من اأن ال�صائع هو حدوث ذلك 

ما  وكثيرًا  التدريجي.  العظم  انحالل  ب�صبب  الجراحية  العملية  بعد 

يتم اإعادة العملية.

ا�صتبدال الركبة
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)% عدم اال�صتقرار )حوالى 2 

وُيظهر هذا النوع من الم�صاعفات مدى اأهمية االرت�صاف الدقيق 

المف�صل.  ا�صتقرار  من  ما  بنوع  يت�صبب  الذي  ال�صناعية  للمكّونات 

فالركبة لي�صت كرة وتجويف مثل الورك، حيث يوؤ�صل �صكل المكّونات 

ارت�صاف  في  يكون  قد  اأنه  بمعنى  المف�صل.  ال�صتقرار  ال�صناعية 

المف�صل، ما ي�صبب قلقلة  اأكثر من  المرونة  الركبة �صيء من  بدائل 

وطقطقة المف�صل. ولذا عندما يكون ال�صعور بعدم ا�صتقرار المف�صل 

طفيفًا، فال يعد هذا م�صكلة. ولكن قد تحتاج الحالة المر�صية اأحيانًا 

اإلى اإعادة اإجراء العملية لتدارك الخطاأ الطارئ.

)% الخلع الر�صفي )1 

قد ت�صاب الر�صفة اأو راأ�ض الركبة بالخلع بعد العملية الجراحية. 

ومن الطبيعي اأن يقوم الجراحون بمحاولة تحديد هذه الم�صكلة وقت 

العملية. 

)% ف�صل التئام الجرح )اأقل من 5 

ويدخل في عملية ا�صتبدال الركبة زرع مواد �صناعية قريبة جدًا 

من الجلد. ولذلك قد ُيخفق الجرح في االلتئام. واإذا حدث هذا، فقد 

يكون هذا االإلتئام المتاأخر بمثابة م�صار تنتقل عن طريقه العدوى. 

ولذلك فمن المهم االإبقاء على الجرح نظيفًا اأثناء التئامه. 

)%  100 اإلى  الركبة )ي�صل  فوق  المنطقة  في  متغير  �صعور 

من الطبيعي اأن يفقد المري�ض بعد اإجراء عملية ا�صتبدال الركبة 

تعد  وال  للركبة.  الخارجي  الجزء  تعلو  التي  بالمنطقة  ال�صعور  بع�ض 

بها  تتوّزع  التي  للطريقة  انعكا�ض  هي  واإنما  وظيفية،  م�صكلة  هذه 

اأع�صاب الجلد. 

نتائج ا�شتبدال الركبة

ب�صبب  وذلك  الركبة،  ا�صتبدال  عمليات  نتائج  تعميم  ي�صعب 

تختلف  اإذ  ال�صناعية،  البدائل  ت�صميمات  من  العديد  ا�صتخدام 

الت�صميمات المف�صلية عن بدائل اال�صتبدال الكامل للركبة. فاأما في ما 
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يتعلق ببدائل الركبة المف�صلية، فيعمل حوالى 75 % منها ب�صكل معقول 

لمدة �صتة �صنوات من تاريخ اإجراء العملية الجراحية، على الرغم من 

ارتفاع ن�صبة التلوث، والتي ت�صل اإلى 13 % في بع�ض اال�صتطالعات.

الوظيفي  دوره  يوؤدي  اأن  كامل  ركبة  مف�صل  لبديل  يمكن  كما 

على نحو جيد بن�صبة 92 % لمدة 12 عامًا من تاريخ اإجراء العملية 

تثبيتها  يتم  التي  ال�صناعية  البدائل  يخ�ض  ما  في  هذا  الجراحية. 

ال  التي  ال�صناعية  بالبدائل  يتعلق  ما  في  واأما  الِمالط.  با�صتخدام 

ي�صتخدم فيها الِمالط فترتفع الن�صبة لت�صل اإلى 93 % لمدة خم�ض 

غير  فهي  الطويل  المدى  على  بالنتائج  يتعلق  ما  في  واأما  �صنوات. 

معلومة حتى االآن. 

اأما عند الحديث عن عمليات »اإعادة االإ�صالح«، فاالأمر مختلف. 

دورها  ال�صناعية  البدائل  من   %  80 حوالى  اأداء  المتوقع  فمن 

الوظيفي على نحو جيد ومعقول لمدة ثالث �صنوات من تاريخ اإجراء 

العملية الجراحية، على الرغم من ارتفاع معدالت التلوث التي ت�صل 

داء  ن�صبة  فت�صل  للركبة  الجزئي  اال�صتبدال  في  واأما   .%  19 اإلى 

 ،%  80 نحو  اإلى  ُمر�ٍض  ب�صكل  الوظيفي  دورها  ال�صناعية  البدائل 

وت�صتمر حوالى 10 اأعوام من تاريخ اإجراء العملية الجراحية. 

تقرير حالة: �شوزان

االإ�صابات  تتابع  اأدى  وقد  هاوية.  تن�ض  العبة  �صوزان  كانت 

ت�صبب  ما  االأمامي،  ال�صليبي  الرباط  تلف  اإلى  اليمنى  ركبتها  في 

باإ�صابتها بف�صال عظمي متقّدم. وقد اكت�صفت وهي في �صن الـ 58 

بمر�ض  وا�صع  نطاق  ركبتها على  الداخلي من مف�صل  الجزء  اإ�صابة 

الجراح  الطبيب  ال�صاق مقو�صة، فن�صحها  وبدت  العظمي.  الف�صال 

ب�صرورة الخ�صوع لعملية ا�صتبدال ركبة. وقد كانت قلقة بهذا ال�صاأن، 

على الرغم من اإدراكها اأن عملية قطع العظم الظنبوبي )والتي من 

خاللها �صيتم قطع الجزء التالف من العظم الظنبوبي، ثم يتم اإعادة 

لحمه اأو دمجه كمحاولة الإزالة االألم ( لن يتاأتى لها بالراحة. ولذلك 

للركبة،  ا�صتبدال جزئي  اإجراء  على  الموافقة  اإلى  �صوزان  ا�صطرت 

ا�صتبدال الركبة
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وتم اإدخالها للم�صت�صفى الإجراء عملية ا�صتغرقت حوالى 45 دقيقة، 

من  ال�صفلية  النهاية  في  �صغير  معدني  جهاز  زرع  العملية  وت�صمنت 

نهاية  اأعلى  في  �صغير  بال�صتيكي  ومبطن  الداخلي،  الفخذ  عظم 

كان  اأيام  �صبعة  غ�صون  وفي  الظنبوب.  عظمة  من  الداخلي  الجزء 

باإمكانها ثني ركبتها جيدًا، ولم ت�صعر باأي األم فيها. 

هذه  ولكن  والتورم.  التيب�ض  بع�ض  وجود  الحظت  اأنها  غير 

االأعرا�ض انتهت في غ�صون ثالثة اأ�صهر من اإجراء العملية الجراحية. 

اأنها  يقينها  من  الرغم  على  للعملية،  بخ�صوعها  م�صرورة  االآن  وهي 

اأ�صر طبيبها على  لن تكون قادرة على ممار�صة ريا�صة التن�ض. وقد 

قيامها فقط بالمهام الب�صيطة حتى ال تت�صرر المكّونات ال�صناعية، 

واأو�صح لها اأنها قد تحتاج يومًا ما اإلى اإجراء عملية تحويل اال�صتبدال 

الجزئي لركبتها اإلى ا�صتبدال مف�صلي كامل للركبة.  

تقرير حالة: �شام

عانى �صام من تاريخ �صديد التفاوت من م�صاكل الركبة الي�صرى. 

فقد خ�صع منذ ع�صرين عامًا لعملية ا�صتبدال مف�صلي للركبة ب�صبب 

النتيجة  وكانت  الركبة.  مف�صل  في  ج�صيم  عظمي  بف�صال  اإ�صابته 

جيدة في البداية، على الرغم من وجود بع�ض التيب�ض في حركتها. 

الراحة،  بعدم  ي�صعر  بداأ  العملية  اإجراء  من  �صنوات  ثماني  وبعد 

فاأو�صح له الطبيب اأن �صبب هذا ال�صعور هو بدء البدائل ال�صناعية 

في التقلقل. واأو�صح له هذا من خالل �صور االأ�صعة ال�صينية. لذلك 

زيلت فيها المكّونات ال�صناعية، 
ُ
خ�صع �صام لعملية »اإعادة اإ�صالح«، اأ

خ�صع لتطعيم عظمي. وُطلب منه عدم 
ُ
وُثّبت مكانها مكّونات اأخرى، واأ

اأي وزن ثقيل لمدة ثالثة �صهور. وبعد هذه العملية كانت �صور  حمل 

اإلى تح�صن االأعرا�ض  االأ�صعة ال�صينية اأف�صل بكثير من قبل، اإ�صافة 

التي كان يعاني منها. 

ُم�صي  بعد  اأخرى  مرة  االألم  �صام  عاود  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

خم�صة اأعوام. فاأو�صح له الطبيب مدى �صعوبة اإجراء عملية »اإعادة 

اإ�صالح« ت�صتغرق نف�ض مدة عملية اال�صتبدال االأولى. وكافح �صام في 
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اأنه �صيخ�صع  ولكنه يدرك  له،  ا�صت�صارة طبية  اآخر  االألم منذ  تحّمل 

العملية  من  تعقيدًا  اأكثر  �صتكون  العملية  هذه  واأن  اأخرى،  لعملية 

ال�صابقة. كما اأنه يتفهم اأن �صبب م�صكلته هو ب�صبب خ�صوعه لعملية 

االأجهزة  اأن  كذلك  االآن  ويدرك  مبّكرة.  �صن  في  ورك  ا�صتبدال 

ال�صناعية لي�صت �صالحة  لالأبد، واأن ما يعانيه من م�صاكل في ركبته 

لم ينتِه. 

النقاط الأ�شا�شية

اأو  � الت�صّوه،  اأو  االألم،  اأ�صباب:  لثالثة  الركبة  ا�صتبدال  يمكن 

لحماية المفا�صل االأخرى

اإجراء عمليات زرع ركبة كامل هو االآن اأحد العالمات المميزة  �

لعمليات ا�صتبدال الركبة على م�صتوى العالم

اأو  � الركبة  ا�صتبدال  عمليات  اأثناء  م�صاعفات  حدوث  يمكن 

بعدها

فقط حوالي 92 % من بدائل مف�صل الركبة ال�صناعية توؤدي   �

دورها الوظيفي ب�صكل جيد لمدة ال تقل عن 12 عامًا من تاريخ 

اإجراء العملية الجراحية

ا�صتبدال الركبة



92

متى أستطيع أن..........؟

اأ�شئلة وت�شاوؤلت عامة

معظم  لدى  للقلق  مثيرًا  اأمرًا  الجراحية  العمليات  اإجراء  يعّد 

النا�ض. ومع ذلك، فاالأمر االأهم بالن�صبة اإلى العديد من االأ�صخا�ض  

هي التدابير التي يتم اتخاذه ما بعد العملية. وهكذا يكون الحال حين 

اتخاذ تدابير تتعلق بعمليات ا�صتبدال الورك اأو الركبة، يكون الهدف 

منها منح المري�ض نوعية الحياة التي اعتاد عليها من قبل. 

 وتتميز بدائل الورك والركبة ب�صمات محددة. فنجد اأن احتمال 

اأقل مّما يحدث في  االإ�صابة بخلع في عمليات ا�صتبدال ال�صطح هي 

عمليات ا�صتبدال الورك. ولذلك ي�صمح بع�ض الجراحين بمزيد من 

حرية الحركة بعد اإجراء عمليات ا�صتبدال ال�صطح، اأكثر مّما ُي�صمح 

فهي  العامة  االأ�صئلة  واأما  الورك.  ا�صتبدال  عمليات  اإجراء  بعد  به 

كالتالي:

ولكن لحظ جيداً ...

قد تختلف االإجابة عن جميع هذه االأ�صئلة من جراح اإلى اآخر. فثمة 

اتجاه متزايد االآن للحد من االأمور التي يجب على المري�ض االلتزام 

قد  المثال،  �صبيل  فعلى  مف�صل.  ا�صتبدال  لعملية  خ�صوعه  بعد  بها 

ي�صمح الجراح لمر�صاه بالنوم على اأحد جوانبهم في وقت مبكر عن 

اآخرين، فيما ال يتم�ّصك بع�ض الجراحين ب�صرورة عدم الجلو�ض على 

مقاعد منخف�صة، وغير ذلك من االأمثلة. ولكن من المهم اال�صتف�صار 

المري�ض  اأن يت�صّرف بها  التي يرغب فيها  الكيفية  من الجراح عن 

بعد خ�صوعه للعملية الجراحية. انظر االإجابات المذكورة كدليل.
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متى يمكنني العودة اإلى العمل؟

اإلى  العودة  فيمكنك  تزاوله.  الذي  العمل  نوع  على  هذا  يتوقف 

العمل في االأن�صطة الم�صتقرة التي ال تعتمد على كثرة  الحركة بعد 

حوالى �صتة اأ�صابيع من اإجراء العملية الجراحية. ولكن الوظائف التي 

العمل قبل ُم�صي  اإلى  العودة  تتطّلب كثيرًا من الحركة، فال يمكنك 

ثالثة اأ�صهر على اإجراء العملية. 

متى يمكنني ممار�شة الريا�شة؟

ل بعد اإجراء  يتوقف هذا على نوع الريا�صة التي تمار�صها. فيف�صّ

ات�صال  فيها  يكون  التي  الريا�صات  تجّنب  للمف�صل  ا�صتبدال  عملية 

ج�صدي مع االآخرين، على الرغم من اأنه ُي�صمح بمزاولتها بعد اأربعة 

اأ�صابيع من اإجراء جراحة لمف�صل الركبة بوا�صطة فتحة �صغيرة جدًا 

في الج�صم )التنظير(، وبعد مدة ت�صل اإلى اأربعة �صهور من اإجراء 

مثل هذه الجراحة لمف�صل الورك. غير اأنه يمكن ممار�صة الريا�صات 

االأخرى التي ال يوجد فيها ات�صال ج�صدي مع االآخرين )على �صبيل 

العملية  اإجراء  تاريخ  من  اأ�صابيع  �صتة  ُم�صي  الغولف(بعد  المثال، 

بعد   يتم هذا  اأن  االأف�صل  اأن  الرغم من  اأدنى، على  الجراحية كحد 

ريا�صة  اأنواع  بتجنب  الجراحين  بع�ض  وين�صح  اأ�صهر.  ثالثة  ُم�صي 

محّددة، مثل التن�ض. 

متى يمكنني ممار�شة الجن�ص؟

ا�صتبدال  عملية  اإجراء  فبعد  ممار�صته؟  عن  يوقفك  الذي  وما 

الركبة ال يوجد ثمة ما يمنع من ممار�صة الجن�ض. ولكن بعد عمليات 

ا�صتبدال الورك يجب اأن تحر�ض على عدم ثني وركك بزاوية تتجاوز 

ولكن  تريدها،  التي  بالكيفية  الجن�ض  ممار�صة  فيمكنك  درجة.   90

عليك تذّكر هذه القاعدة الب�صيطة.

متى يمكنني قيادة ال�شيارة؟

ُيعتبر ُم�صي �صتة اأ�صابيع  من تاريخ اإجراء عملية ا�صتبدال الورك 

متى اأ�صتطيع اأن......؟
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بانخفا�صها  تتمّيز  ال�صيارات  مقاعد  فمعظم  اآمنة.  فترة  الركبة  اأو 

الن�صبي، ما يعر�ض بديل الورك اإلى خطر االإ�صابة بالخلع. كما ينبغي 

الأن هذا  قائمة،  بزاوية  االنثناء  بالقدرة على  الورك  يتمتع  اأن  اأي�صًا 

يجعل القيادة مريحة. ويمكن اأن ي�صتغرق هذا وقتًا قد ي�صل اإلى �صتة 

اأ�صابيع. وعندما تقوم بالفعل بقيادة �صيارة، اأرجع مقعد ال�صيارة اإلى 

الوراء قدر الم�صتطاع. 

متى يمكنني امتطاء جواد اأو ركوب دراجة هوائية؟

وركوب  الجياد  امتطاء  ب�صرورة تجنب  الجراحين  بع�ض  ين�صح 

اأو الركبة. ولكن ال  الدراجات الهوائية بعد عمليات ا�صتبدال الورك 

يعتمد جّراحون اآخرون هذا الراأي. ففي بع�ض االأحيان يمكن ممار�صة 

كال الن�صاطين، على الرغم من تف�صيل االنتظار مدة ثالثة اأ�صهر  من 

بعد اإجراء العملية كنوع من االأمان.  

متى يمكنني التوقف عن ا�شتخدام عكازين؟

�صيقدم لك اخت�صا�صي العالج الطبيعي الم�صورة الطبية في هذا 

ال�صاأن. ومع ذلك، يتوقف معظم المر�صى عن ا�صتخدام عكازين بعد 

ُم�صي اأ�صبوعين اإلى ثالثة اأ�صابيع من اإجراء عملية ا�صتبدال الورك اأو 

الركبة. واأما الذين ت�صطرهم حالتهم اإلى مزيد من الحر�ض وتوّخي 

اأ�صابيع،  �صتة  لمدة  بعكازين  اال�صتعانة  عليهم  يكون  فقد  الحذر، 

ا�صتخدام عكازين، ين�صح  التوقف عن  اأ�صهر. وبمجرد  وربما ثالثة 

با�صتخدام ع�صا للم�صي لفترة من الوقت.

ال�شاغطة  الجوارب  ا�شتخدام  عن  التوقف  يمكنني  متى 

المقاومة لمر�ص خثار الأوردة العميقة؟

مكوثهم   اأثناء  �صاغطة  بجوارب  المر�صى  تزويد  ال�صائع  من 

احتمال  من  تحّد  اأدوية  عدة  اإعطائهم  اإلى  اإ�صافة  الم�صت�صفى،  في 

كمدة  اأ�صابيع  �صتة  اعتماد  ويمكن  العميقة.  االأوردة  بخثار  اإ�صابتهم 

هذه  ت�صيب  اأن  يمكن  ولكن  ال�صاغطة،  الجوارب  الرتداء  كافية 
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الجوارب المري�ض بالحكة في الطق�ض الحار. و�صين�صحك الطبيب 

حينها بالتوقف عن ارتدائها قبل ُم�صي �صتة اأ�صابيع.

متى يمكنني ال�شتلقاء على جنبي؟

ولكن  الركبة.  ا�صتبدال  عملية  اإجراء  بعد  تريده  وقت  اأي  في 

ا�صتبدال  عملية  اإجراء  بعد  اأ�صابيع  �صتة  لمدة  ذلك  تجّنب  ل  يف�صّ

االأعلى.  للعملية  في  الذي خ�صع  الجنب  اأن ال يكون  الورك. وينبغي 

�صغيرة.  كرة  مثل  متكّورون  وهم  ينامون  العديد  اأن  بالذكر  وجدير 

فاإذا انزلقت ال�صاق العلوية اإلى الفرا�ض والج�صم في هذه الو�صعية، 

من  لها  يتعر�ض  ال  الخطورة  هذه  ولكن  بالخلع.  الورك  ي�صاب  فقد 

خ�صع لعملية ا�صتبدال �صطح الورك. 

متى يمكنني الجلو�ص على مقعد منخف�ص؟

ال يمكنك فعل هذا اأبدًا بعد عملية ا�صتبدال الورك. فاأنت تحتاج 

 48( اإن�صًا   19 بمقدار  االأر�ض  عن  ترتفع  مقاعد  على  الجلو�ض  اإلى 

�صنتيمترًا(. وينبغي عليك التيقن من الجلو�ض على مقاعد لها م�صاند 

غير  هذا  ولكن  ب�صهولة.  والجلو�ض  بالوقوف  لك  ت�صمح  للذراعين 

يكون  اإذ  الورك،  �صطح  ا�صتبدال  لعمليات  يخ�صعون  للذين  �صروري 

احتمال اإ�صابتهم بخلع مف�صل �صئياًل. كما يمكن ا�صتخدام اأي نوع 

فال  ركبة،  ا�صتبدال  لعملية  خ�صعوا  الذين  واأما  المقاعد.  اأنواع  من 

يوجد حّد معين ينبغي االلتزام به.  ولكن على الرغم من ذلك، ُيف�صل 

االلتزام باأن يكون المقعد مرتفعًا عن االأر�ض بمقدار 19 اإن�صًا )48 

�صنتيمترًا(، الأن هذا �صي�صمن عدم انثناء الركبة كثيرًا.

متى يمكنني ال�شباحة؟

يمكنك القيام بذلك بمجرد التئام جرحك بعد عملية ا�صتبدال 

الركبة، ولكن ال بّد من ُم�صي ثالثة �صهور بعد اإجراء عملية ا�صتبدال 

الورك. وتعتبرال�صباحة على ال�صدر مثيرة للقلق. فهي ُتحدث �صغطًا 

مزدوجًا على الورك والركبة. فيمكنك ال�صباحة بعد جراحة ا�صتبدال 

متى اأ�صتطيع اأن......؟
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ورك اأو ركبة، ولكن توخي الحذر عند ممار�صة ريا�صة ال�صباحة.

اأن  يمكنني  ومتى  وجواربي؟  حذائي  ارتداء  يمكنني  متى 

اأق�ّص  اأظافر قدمي بنف�شي؟ 

فلكي  العملية.  اإجراء  اأ�صهر من  بعد ثالثة  القيام بذلك  يمكنك 

ت�صتطيع االنخفا�ض للو�صول اإلى قدميك، ف�صتحتاج اإلى ثني مف�صل 

الورك بزاوية 90 درجة. واأما بعد الخ�صوع لعملية ا�صتبدال الركبة، 

فيمكنك القيام باالأن�صطة المذكورة اأعاله بمجرد رغبتك في البدء 

بالقيام بها. 

متى يمكنني �شعود الدرج؟

قد  ولكن  ذلك.  فعل  في  رغبتك  بمجرد  بذلك  القيام  يمكنك 

ي�صعب اأحيانًا �صعود الدرج با�صتخدام عكازين، خ�صو�صًا اإذا طلب 

منك الجراح عدم تحميل ج�صمك وزنًا ثقياًل. ومع ذلك، فال يوجد 

مانع ع�صوي يمنعك من �صعود الدرج بمجرد خروجك من الم�صت�صفى 

وعودتك اإلى المنزل. 

متى يمكنني حمل اأوزان/ القيام بالت�شوق؟

فمن  اأ�صابيع.  �صتة  عن  تقل  ال  مدة  النتظرت  مكانك  كنت  لو 

اأو  ت�صتخدم فيه عكازين  الذي  الوقت  نف�ض  اأوزان في  ال�صعب حمل 

ع�صا الم�صي.

متى يمكنني الدخول والخروج من حو�ص ال�شتحمام؟

نحو  على  ركبتك  ثني  على  قدرتك  بمجرد  بذلك  القيام  يمكنك 

جيد. كما يمكنك ذلك بالطبع  بمجرد التئام الجرح لكي تقدر على 

غمر ج�صدك في الماء. ويمكنك ذلك فقط بعد ُم�صي اأ�صبوعين من 

اإجراء العملية. 
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 المخاوف والهموم 
الشائعة

يعتبر اإجراء العمليات الجراحية مثيرًا لقلق العديد من المر�صى. 

وتعّد مثل هذه الم�صاعر طبيعية تمامًا. فكثيرون  ي�صعرون باأن طرح 

االأ�صئلة هو نوع من ال�صذاجة. ولكن االأمر لي�ض هكذا. فمن الطبيعي 

اأن ترغب في معرفة ما اأمكن عن  العملية التي �صتخ�صع لها. وينبغي 

على الجراح االإجابة عن اأ�صئلتك وا�صتف�صاراتك، كما يجب  اأن تكون 

اإجاباته وا�صحة و�صافية قدر الم�صتطاع. وفي ما يلي بع�ض المخاوف 

والهموم ال�صائعة.

لماذا هذا الت�شميم  ب�شكل خا�ص؟

والركبة.  الورك  لبدائل  الت�صميمات  من  له  ح�صر  ال  عدد  ثمة 

ولكن من المهم اأن يتمتع النوع الذي يتم اختياره ب�صجل حافل. وهذا 

يرجع اإلى ظهور بع�ض الت�صميمات في �صجة اإعالمية كبيرة، ولكن 

�صرعان ما اختفت بعد حوالى �صتة اأ�صهر. ومن المهم اأي�صًا اأن يرتاح 

طبيبك الجراح لت�صميم بديل المف�صل ال�صناعي الذي اختاره. كما 

يجب اأن ت�صاأل عن نتائج البديل على المدى الطويل والق�صير،  واأن 

ال تنجرف وراء ما ُين�صر في ال�صحف من اأن ت�صميمًا ما هو بمثابة 

اإجابة لدعواتنا. فقد يكون كذلك، ولكن قد يختفي هذا ال�صعور في 

اأ�صهر قليلة.

ال�صوق،  من  االأخير  ال�صناعي  الورك  بديل  منتج  �صحب  تم  لقد 

في ظل تغطية اإعالمية مكثفة، وهذا نتيجة طبيعة الت�صميم، وب�صبب  
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نع منها. المادة التي �صُ

 لقد اعُتقد اأن ا�صتخدام مادة التيتانيوم في �صنع بدائل الورك 

الورك  بدائل  من  محددة  اأنواع  حاليًا  ُت�صتخدم  ولكن  م�صكلة.  يمثل 

نحو  على  الوظيفي  دورها  توؤدي  تزال  وال  التيتانيوم،  من  الم�صنعة 

جيد. وُيظهر هذا مدى اأهمية االإن�صات لم�صورة الطبيب الذي  عادة 

ما يكون ملّمًا بميزات الت�صميم الذي اختاره وعيوبه.

اأ�شعر باأن جرحي دافئ، فهل هذا طبيعي؟

م�صحوبًا  ويكون  الجراحية،  العملية  بعد  الجرح  التئام  يبداأ 

بالتهاب. ولذلك فاإنه من الطبيعي اأن ت�صعر بدفء الجرح لفترة من 

ال�صعور بدفء  ويعّد  الركبة.  ا�صتبدال  الوقت، خ�صو�صًا مع عمليات 

بعد  �صهور  �صتة  لمدة  االأقل  على  ي�صتمر  قد  اإح�صا�صًا طبيعيًا  الجرح 

�صيء  حدوث  بال�صرورة  هذا  يعني  وال  الجراحية،  العملية  اإجراء 

غير مرغوب فيه. ولكن قد يكون زيادة ال�صعور بدفء الجرح اأحيانًا 

م�صكلة، قد يثير انتباه الجراح.

كان  لو  كما  الندبة  حول  الموجود  الجزء  اأن  لي  يبدو 

مخدراً. هل هذه م�شكلة؟

ي�صعرون  المر�صى  فمعظم  االإطالق.  على  م�صكلة  لي�صت  هذا 

الجانب  يعلو  الذي  الجزء  في  بالتخدير  الركبة  ا�صتبدال  بعد عملية 

الجزء  بتخدير  المر�صى  من  العديد  ي�صعر  كما  للركبة.  الخارجي 

الموجود خلف الندبة بعد الخ�صوع لعملية ا�صتبدال الورك. 

هل يعتبر تورم قدمي بعد العملية الجراحية م�شكلة؟

ال�صخ�ض يتحرك ب�صكل طبيعي،  واأحيانًا ال. مادام  اأحيانًا نعم، 

وال تعيد م�صخة الع�صلة �صخ الدم اإلى القلب. وبناء على ذلك،  فمن 

الطبيعي تورم ال�صاق، خ�صو�صًا تلك التي خ�صعت للعملية. ومع ذلك، 

قد يكون تورم ال�صاق اإ�صارة اإلى اإ�صابتها بخثار االأوردة العميقة. واإذا 

كان التورم م�صحوبًا بال�صعور بعدم الراحة، فيجب اأن يثير هذا انتباه 
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الجراح على الفور. وُيفتر�ض اأن يختفي تورم ال�صاق بعد ثالثة اأ�صهر 

من اإجراء الجراحة، ويف�صل اأن يتم ذلك قبل ُم�صي هذه المدة.

بديل المف�شل يوؤلمني با�شتمرار. هل ينبغي اأن اأقلق؟

من ال�صائع �صماع قول المر�صى باأن بديل الورك اأو الركبة يوؤلمهم. 

ولكن ال�صعور باالألم يختلف عن ال�صعور بالتوجع والتاأوه الذي يحدث  

يكون  اأن  يجب  ولذلك  المفا�صل.  التهاب  نتيجة  العملية  اإجراء  قبل 

االألم،  ازداد  اإذا  ولكن  يزيد.   اأال  ينبغي  كما  خفيفًا،  باالألم  ال�صعور 

�صيب 
ُ
فعليك مراجعة طبيبك. فقد يكون البديل يتعر�ض للتقلقل، اأو اأ

بالتلوث. ولكن فر�ض حدوث ذلك �صئيلة اإلى حد كبير.

ل ينثني مف�شلي على نحو جيد بعد اإجراء عملية ال�شتبدال 

كما كان عليه من قبل، فهل يدل هذا على وجود  م�شكلة ما؟

لي�ض في العادة. فمن الطبيعي بعد عملية ا�صتبدال الورك ن�صح 

هذا   ويرجع  درجة.   90 من  اأكثر  بزاوية  وركه  ثني  بعدم  المري�ض 

من  فلي�ض  ولذا  المف�صل.  بخلع  االإ�صابة  من  وقايته  في  الرغبة  اإلى 

الم�صتغرب اأن يكون المف�صل قادرًا على االنثناء اأكثر من زاوية قائمة 

بقليل. 

اإلى طبيعته  الركبة  الماألوف عودة حركة مف�صل  ولكن من غير 

ينبغي  بتيب�ض،  الركبة  اأو  الورك  بديل  ي�صاب  فاأحيانًا  بالكامل. 

ا�صت�صارة الجراح عند حدوثه.

ُيحدث مف�شلي البديل �شوت طقطقة وقلقلة. هل ينبغي 

اأن اأقلق حيال هذا؟

لي�ض في العادًة. فمن الطبيعي �صمع �صوت طقطقة خفيف عند 

ال�صعور  فهذا  اآخر.  اإلى  اتجاه  من  خ�صو�صًا  الركبة،  بديل  حركة 

المعدني  المكّون  فوق  البال�صتيكي  الظنبوبي  المكّون  �صوت  يعك�ض 

الفخذي. وهو اأمر �صائع حدوثه في االأيام االأولى بعد اإجراء العملية، 

ولكنه يجب اأن يقل تدريجيًا في مدة تتراوح ما بين �صتة اإلى ثمانية 

المخاوف والهموم ال�صائعة
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اأ�صابيع. وقد يعك�ض هذا اأحيانًا  عدم ا�صتقرار الورك، وقد  يوؤدي اإلى 

االإ�صابة بخلع الورك. ولذلك ينبغي عليك ا�صت�صارة طبيبك الجراح، 

اإذا �صعرت بطقطقة اأو قلقلة بعد العملية.

هل �شاأحتاج اإلى اإحداث تغييرات عديدة بمنزلي؟

وفي  للدرج،  درابزين  توفر  يجب  ذلك،  ومع  ال.  االأرجح  على 

االأماكن المهمة التي تقع بالقرب من الحمام والمرحا�ض. كما ينبغي 

اأن يتوفر لديك مقعد واحد على االأقل بغرفة المعي�صة، يبلغ ارتفاعه 

م�صتقيم  م�صند  له  ويكون  االأر�ض،  عن  �صنتيمترًا(   48( اإن�صًا   19

للظهر، باالإ�صافة اإلى م�صندين للذراعين لم�صاعدتك على  الجلو�ض 

والوقوف.

كما يمكن رفع ال�صرير عن االأر�ض با�صتخدام قوالب اأو لبنات في 

المراحل االأولى بعد اإجراء جراحة ا�صتبدال المف�صل، بداًل من �صراء 

�صرير جديد. ويمكن للمعالج الطبيعي اأن يقدم لك الن�صيحة ب�صاأن 

هذا االأمر. 

تقرير حالة: مارتينا

عظمي،  ف�صال  من  وتعاني  عامًا،   67 العمر  من  مارتينا  تبلغ 

وكانت حري�صة على ممار�صة ريا�صة الم�صي بين التالل. وقد تقبلت 

في  اعتادت  كما  بعيدة  لم�صافات  الم�صي  على  قادرة  تكون  لن  اأنها 

الحل  الركبة  ا�صتبدال  لعملية  الخ�صوع  كان  فقد  ال�صابقة،  ال�صنوات 

االأمثل لمعاناتها. وعلى الرغم من ذلك، فبعد 10 اأ�صابيع من اإجراء 

العملية الجراحية، وعلى الرغم من تلقيها العالج الطبيعي المكثف، 

فقد كانت قادرة على ثني ركبتها بزاوية 45 درجة فقط. وقد اأقلقها 

هذا كثيرًا. وذكرت مخاوفها للجراح الذي قال لها باأن الـ 45 درجة 

هي درجة اأقل مما كان ياأمل اأن يراه في هذه المرحلة، ولكن ينبغي 

اأخرى.  اأ�صابيع   4 لمدة  الطبيعي  العالج  تلقي  في  اال�صتمرار  عليها 

وبالفعل ا�صتمرت في تلقي العالج الطبيعي، واأ�صبحت قادرة على ثني 

ركبتها بزاوية 60 درجة عندما ذهبت لزيارة الطبيب للمرة الثانية 
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من اأجل المتابعة في العيادات الخارجية. ولكن ثني الركبة بزاوية 60 

لم يكن كافيًا، ولذلك اأ�صار عليها الجراح ب�صرورة الخ�صوع الإجراء 

تداول للركبة، واأن يكون هذا تحت تاأثير التخدير الكلي. وبينما كانت 

 120 تاأثير التخدير، قام الطبيب بثني ركبتها بزاوية  مارتينا تحت 

درجة. و�صمع �صوت طقطقة وقلقلة االأن�صجة وهي تتمزق اأثناء قيامه 

االألم،  من  ب�صيء  �صعرت  مارتينا  ا�صتيقظت  وعندما  الركبة.  بثني 

ولكن لم يلبث اأن هداأ هذا ال�صعور. واأتبع هذا التداول ا�صتخدام جهاز 

الحركة ال�صلبية الم�صتمرة لمدة خم�صة اأيام. وبحلول وقت ت�صريحها 

من الم�صت�صفى، اأ�صبحت مارتينا قادرة على ثني ركبتها بزاوية 120 

وعاودت مرة اأخرى ممار�صة الم�صي بين التالل.

المخاوف والهموم ال�صائعة
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النقاط الأ�شا�شية

• ب�صاأن 	 وا�صتف�صارات  مخاوف  لديك  يكون  اأن  الطبيعي  من 

العملية

• قبل 	 معرفته   في  ترغب  �صيء  اأي  عن  الجراح  طبيبك  ا�صاأل 

الخ�صوع للعملية
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 التمارين بعد جراحة التهاب
 مفاصل الورك أو الركبة

على الرغم من اإجراء الجراح العملية بنجاح، اإال اأنه يجب بذل 

المزيد من الجهد بعد العملية الجراحية. وهذا يدخل �صمن مجال 

على  المري�ض  ي�صاعد  )الذي  الطبيعي  العالج  اخت�صا�صي  عمل 

ا�صتعادة قوته البدنية وقدرته على الحركة بعد العملية اأو بعد التعافي 

من المر�ض( والمعالج المهني )الم�صوؤول عن م�صاعدة المر�صى في 

الرغم من  وعلى  المنزل وخارجه(.  اليومية داخل  اأن�صطتهم  تنفيذ 

الخ�صوع الإعادة التاأهيل، اإال اأن هذا ال يفيد من دون بذل جهد من 

المري�ض. ويمكن تق�صيم اإعادة التاأهيل والتمارين اإلى فئتين: 

ممار�صة التمارين الريا�صية وتمارين الفرا�ض في وقت مبكر بعد . 1

العملية الجراحية

على . 2 قادرًا  المري�ض  ي�صبح  اأن  بمجرد  التمارين  ممار�صة  بدء 

الجلو�ض على المقعد اأو قادرًا على الم�صي 
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تمارين ينبغي القيام بها بعد عملية ا�شتبدال الركبة

وقت  في  الفرا�ص  وتمارين  الريا�شية  التمارين  ممار�شة 

مبكر في مرحلة ما بعد العملية الجراحية 

في  المري�ض  فيها  يكون  وقت  اأي  في  التمارين  هذه  اأداء  يجب 

الجراحية.  العملية  بعد  االأول  االأ�صبوع  في  خ�صو�صًا  الفرا�ض، 

 30 كل  مرات   10 بها  القيام  يجب   5  -  1 من  المرّقمة  فالتمارين 

�صاعة.  كل  بهما  القيام  فيمكن  و7   6 رقم  التمرينان  واأما  دقيقة. 

وعليك الجلو�ض، في حين يكون ظهرك في  زاوية قدرها 45، وتكون 

ال�صاقان م�صتقيمتان اأمامك. واالآن عليك االآتي:

الفرا�ض. . 1 في  واأنت  اأمامك  م�صتقيمتين  ب�صاقيك  احتفظ 

اأعلى  اإلى  قدميك  اأ�صابع  ووّجه  اأعلى،  اإلى  قدمك  ارفع 

وجه  ثم  ومن  م�صتقيمتين.  ركبتيك  واجعل  ال�صقف  باتجاه 

الفرا�ض.  نهاية  باتجاه  االأ�صفل  اإلى  وقدمك  قدمك  اأ�صابع 

الم�صتطاع. قدر  المذكورة  بالطريقة  التمرين  هذا  باأداء   قم 

قم اأثناء اتخاذ القدم هذا الو�صع بتحريك كال قدميك حركة . 2

 دائرية حول الكاحل في جميع االتجاهات.

�صد ع�صالت االأرداف، ثم ا�صترِخ.. 3
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افرد قدميك اأمامك ب�صد الع�صلة رباعية الروؤو�ض )ع�صلة في . 4

مقدمة الفخذ(، مع �صحب ال�صاق ب�صدة اإلى اأ�صفل لتالم�ض 

 الفرا�ض.

درجة . 5 اأنق�ض  ثم  درجة،   45 عن  تزيد  ال  بزاوية  بلطف  ركبتيك  اثِن 

االنثناء تدريجيًا وببطء. ويمكنك ا�صتخدام يديك. كما يمكن اأن يكون 

بمزالج  الطبيعي  العالج  اخت�صا�صي  اأمدك  اإذا  اأ�صهل  التمرين  هذا 

طبي الأداء التمارين عليه. وهو عبارة عن �صطح ناعم من الخ�صب اأو 

البال�صتيك ي�صحب من تحت كعب القدمين، وي�صمح للكعبين باالنزالق 

على المالءات. فمن دون هذا اللوح قد يلت�صق الكعب بما هو موجود 

على الفرا�ض و�صتكون الحركة حينها �صعبة، اإن لم تكن م�صتحيلة. 

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة



106

جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

�صع فوطة ملفوفة اأ�صفل الركبة لت�صمح للركبة باالنثناء ب�صهولة. . 6

ثم وّجه اأ�صابع قدميك باتجاه ال�صقف، وقم بال�صغط على الع�صلة 

من  وتاأكد  الفرا�ض.  عن  وكعبك  قدمك  وارفع  الروؤو�ض،  رباعية 

 اأن ركبتك مفرودة، عد لع�صرة، ثم اأنزل قدمك ببطء وا�صترِخ.

باتجاه . 7 القدم  اأ�صابع  توجيه  مع  الروؤو�ض،  رباعية  الع�صلة  �صد 

 15( اإن�صات   6 بارتفاع  الفرا�ض  عن  كلها  �صاقك  وارفع  ال�صقف، 

وا�صترِخ.  اأخرى  مرة  الفرا�ض  على  ببطء  �صاقك  �صنتيمترًا(.اأنزل 

واأنت  ركبتك  �صاهد  مفرودة.  ال�صاق  رفع  التمرين  هذا  على  يطلق 

ترفع �صاقك. فينبغي اأن ترتفع مثلها مثل ال�صاق دون اأن حدوث اأي 

اأي انثناء،  انثناء، حتى تنزل مرة اأخرى على الفرا�ض. فاإن حدث 

حتى واإن كان �صغيرًا، فيعّد هذا تثاقاًل. وينبغي عليك التخّل�ض من 

هذا التثاقل قدر الم�صتطاع بعد العملية الجراحية.
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على  قادراً  تكون  عندما  بها  القيام  عليك  ينبغي  تمارين 

الجلو�ص على مقعد اأو قادراً على الم�شي

جعل . 8 محاواًل  واحدة،  ركبة  اثِن  ثم  ومن  معدتك.  على  ا�صتلِق 

الكعب يلم�ض االأرداف. فاإذا كانت الركبة متيب�صة، حاول جاهدًا 

ال�صاق  �صاقك، حرك  ثني  تتمكن من  تنثني. وعندما  في جعلها 

االأخرى لتمدها بنوع من الدعم – ويكون ذلك بتحريك ال�صاقين 

في اتجاهين معاك�صين، مع جعل ال�صاق التي لم تخ�صع للعملية في 

 الجانب العلوي، اإذ �صتوفر الدعم لل�صاق االأخرى عندما تثنيها.

�صد . 9 بقدميك.  االأر�ض  والم�ض  ركبتيك،  واثِن  الكر�صي  على  اجل�ض 

خ�صعت  التي  ال�صاق  جانب  في  الموجودة  الروؤو�ض  رباعية  الع�صلة 

ثم  وم�صتقيمة.  مفرودة  ال�صاق  ت�صير  حتى  قدمك  وارفع  للعملية، 

اأنزل ال�صاق ببطء وا�صترِخ.

قدر . 10 الخلف  اإلى  الركبة  اثِن  الكر�صي،  على  جال�صًا  زلت  ما 

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة
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الم�صتطاع حتى ت�صعر ب�صد خفيف في المنطقة التي تعلو مقدمة 

5، ثم ا�صترِخ.  الركبة. حافظ على هذا الو�صع وقم بالعد حتى 

باال�صتعانة  ثنيها  محاولة  عليك  متيب�صة،  الركبة  كانت  فاإذا 

اتجاهين  في  الكاحلين  بجعل  ذلك  ويكون  االأخرى،  بال�صاق 

متقابلين، ولكن ال تجعل هذا التقابل ي�صل اإلى م�صتوى ال�صاقين 

من اأعلى. وبمجرد قدرة ال�صاق التي خ�صعت للعملية على االنثناء 

من  نوع  لتوفير  االأخرى  بال�صاق  اال�صتعانة  عليك  با�صتقاللية، 

الدعم الب�صيط.
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اأو  ورك  ا�شتبدال  عمليات  بعد  بها  القيام  ينبغي  تمارين 

ا�شتبدال �شطح الورك

تمارين ريا�شية وتمارين الفرا�ص في وقت مبكر من بعد 

اإجراء العملية الجراحية

حتى . 1 باتجاهك  اأعلى  اإلى  قدمك  وحرك  �صاقيك،  افرد 

اأ�صابع  بتوجيه  قم  ثم  ال�صقف.  اإلى  قدميك  اأ�صابع  تتوجه 

قم  الفرا�ض.  نهاية  باتجاه  اأ�صفل  اإلى  وقدميك  قدميك 

االإمكان. قدر  اتجاه  كل  في  قدميك  واأ�صابع  قدميك   ب�صد 

 حرك قدميك في �صكل دائري في كل اتجاه.. 2

اأ�صفل ب�صدة بحيث . 3 اإلى  �صد ع�صالت الفخذين، وحّرك ركبتيك 

يلم�صا الفرا�ض.

110
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ا�صغط بقوة على ع�صالت االأرداف، ثم ا�صترِخ.. 4

تحرك . 5 ال  نزواًل.  ببطء  ثم  �صعودًا،  بلطف  وركبتك  وركك  اثِن 

ال�صروري  من  يكون  قد  يدك.  با�صتخدام  اأعلى  اإلى  �صاقك 

ا�صتخدام مزالج طبي ي�صاعدك على القيام بهذا التمرين.

ا�صتلِق و�صاقاك مفرودتان ومتباعدتان اأمامك، ثم �صد ع�صالتك . 6

اإلى  اأخرى  مرة  عد  ثم  الفرا�ض  حافة  باتجاه  �صاقيك  وحّرك 

الذي  الخيالي  الخط  هذا  عبر  �صاقك  تحرك  ال  االأول.  و�صعك 

الخارج،  باتجاه  �صاقيك  تحّرك  وال  الج�صم،  مركز  من  ينحدر 

واحر�ض على جعل اأ�صابع قدميك متجهة اإلى ال�صقف.
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�صد . 7 مع  �صاقك،  بفرد  قم  ركبتك.  تحت  ملفوفة  فوطة  �صع 

الع�صالت بحيث يرتفع الكعب عن الفرا�ض، جاعاًل ظهر الركبة 

مالم�صًا للفوطة في جميع االأحوال. قم بخف�ض كعبك ببطء اإلى 

اأن ي�صتقر فوق الفرا�ض.

على  قادراً  تكون  عندما  بها  القيام  عليك  ينبغي  تمارين 

الجلو�ص على مقعد اأو قادراً على الم�شي

على  قادرًا  تكون  عندما  فقط  التمارين  هذه  مثل  اأداء  ينبغي 

الجلو�ض اأو الوقوف م�صتقاًل.

الجلو�ض

عند . 1 تكون  حتى  مقعدتك  وحرك  مرتفع،  مقعد  على  الجلو�ض 

واحر�ض  االأر�ض  على  القدمين  تثبيت  ويجب  المقعد.  مقدمة 

افرد  درجة.   90 من  اأكثر  بزاوية  الورك  ثني  عدم  على  ب�صدة 

االأر�ض. واحر�ض  لرفع قدميك من على  و�صد ع�صالتك  �صاقك 

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة
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ال�صقف،  باتجاه  اأعلى  اإلى  متجهة  قدميك  اأ�صابع  جعل  على 

وا�صتمر على هذا الو�صع مع العد حتى خم�صة. ثم اخف�ض �صاقك 

ببطء باتجاه االأر�ض.

اتخذ نف�ض الو�صعية في ال�صورة اأعاله. حّرك نف�صك لالأمام في . 2

قدمك  رفع  مع  برفق،  وارفع فخذك  المقعد،  اتجاه ظهر  عك�ض 

من على االأر�ض والحفاظ على ركبتك مثنية. ال تثِن وركك بزاوية 

اأكثر من زاوية قائمة. ثم اأنزل �صاقك، مع ارجاع قدمك لتثبت 

با�صتخدام  اأعلى  اإلى  االأر�ض. ال ت�صحب قدمك  اأخرى على  مرة 

يديك.



113

الوقوف

فقط.  للعملية  خ�صعت  التي  لل�صاق  التالية  التمارين  عمل  يتم 

ب�صيء  االإم�صاك  �صرورة  من  الرغم  على  م�صتقيمًا،  الوقوف  عليك 

الإحداث التوازن. ويجب عدم تحريك الجزء العلوي من الج�صم، كما 

يجب اأن ال تلم�ض قدم ال�صاق التي خ�صعت للعملية االأر�ض حين القيام 

بهذه التمارين.

اإلى . 1 ببطء  �صاقك  وحّرك  مفرودة،  �صاقك  اإبقاء  على  احر�ض 

االأمام واإلى الخلف.

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة



114

جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

اأخرى . 2 مرة  ثم  الج�صم،  عن  بعيدًا  الجانبين  في  ال�صاق  حّرك 

اإلى مركز الج�صم. احر�ض على اإبقاء راأ�ض الركبة طوال الوقت 

متجهًا اإلى االأمام.
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حرك �صاقك بلطف في �صكل دائرة – اإلى االأمام، الجانبين، اإلى . 3

الخلف، ثم عاود الكرة مرة اأخرى.

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة
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حّرك �صاقك اإلى االأمام بزاوية 45 درجة، وحافظ على ثبات هذه . 4

الو�صعية مع العد حتى خم�صة. ثم اخف�ض �صاقك وحركها بلطف 

اإلى الخلف قدر الم�صتطاع. حافظ على ثبات هذه الو�صعية بالعد 

حتى خم�صة، ثم قم بالعّد مرة اأخرى تنازليًا.
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هذه . 5 على  وثبتها  درجة   45 بزاوية  الخارج  اإلى  �صاقك  حّرك 

اأخرى  مرة  بالعد  قم  ثم  خم�صة،  حتى  بالعّد  وقم  الو�صعية، 

م�صتوى  عند  الخلف   اإلى  بعيدًا  تتحرك  �صاقك  تدع  ال  تنازليًا. 

اأكثر من م�صتوى مركز الج�صم، وحافظ على �صكون الجزء العلوي 

من الج�صم.

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة
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ما يجب عليك فعله، وما يجب عدم فعله في ما يتعلق 

بعمليات ال�شتبدال

في ما يخ�ص عمليات ا�شتبدال مفا�شل الورك والركبة 

وعمليات ا�شتبدال ال�شطح عليك فعل الآتي:

• هي 	 الب�صيطة  التمارين   – بانتظام  التمارين  ممار�صة  عليك 

االأف�صل.

• عليك زيادة الم�صافة التي تم�صيها بعد العملية الجراحية. 	

• عليك االنتظار مدة تتراوح ما بين 6 اأ�صابيع اإلى 12 اأ�صبوعًا 	

من اإجراء العملية الجراحية قبل معاودة قيادة ال�صيارة.

• عليك االنتظار مدة تتراوح  ما بين 6 اأ�صابيع اإلى 12 اأ�صبوعًا 	

قبل ال�صروع في مزاولة االأن�صطة المنزلية.

• يمكنك ممار�صة الجن�ض في اأي وقت.	

• الحديقة، 	 اأعمال  مثل  الهوايات  ممار�صة  في  البدء  يمكنك 

ال�صباحة وذلك في الفترة  ما بين 6 اأ�صابيع اإلى 12 اأ�صبوعًا 

الت�صلية  اأن�صطة  من  وللمزيد  الجراحية.  العملية  اإجراء  من 

عليك االنتظار حتى مرور 12 اأ�صبوعًا. 

يجب عدم فعل الآتي:

• ال ترهق نف�صك اأكثر من الالزم.	

• ال تجل�ض على مقاعد اأو كرا�صي منخف�صة اأو مراحي�ض )غير 	

منا�صبة لمن خ�صع لعمليات ا�صتبدال �صطح الورك(.

• ال تجل�ض على مقاعد من دون م�صاند للذراعين.	

• ال تنه�ض عن المقعد قبل تحركك بداية اإلى الحافة االأمامية 	

منه.

• الم�صاعدة 	 طلب  دون  من  جواربك  حذائك،  ارتداء  تحاول  ال 

من اأحد.

• ال تقفز.	
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يتعلق  ما يجب عليك فعله وما يجب عدم فعله في ما 

بعمليات ال�شتبدال

ل تفعل الآتي: 

• التي 	 ال�صاق  تثبيت  دون  من  االأر�ض  على  من  اأ�صياء  تلتقط  ال 

خ�صعت للعملية مفرودة خلفك.

• ال تحمل اأ�صياء ثقيلة.	

• ال 	 اأن  المهم  من  – فاإنه  الد�صمة  الوجبات  تناول  عن  توقف 

ت�صاب بال�صمنة.

• لجراحة 	 المخ�ص�صة  االحتياطية  االإجراءات  من  المزيد 

ا�صتبدال الورك

• ال تجعل �صاقيك يتقاطعان اإال عند م�صتوى الكاحلين.	

• ال تثِن الورك بزاوية اأكثر من 90 درجة.	

• ال تقم بلي مف�صل الورك اإلى الداخل اأو اإلى الخارج.	

• ال ترتكز على ال�صاق التي خ�صعت للعملية.	

• ال ت�صد نف�صك اإلى االأمام في و�صعية الجلو�ض.	

 الحيل الم�شتخدمة

ب�صاأن  الن�صيحة  باإ�صداء  الطبيعي  العالج  اخت�صا�صي  �صيقوم 

اليومية.  واالأن�صطة  الروتينية،  باالأعمال  للقيام  المثلى  الطربقة 

المقعد،  على  من  النهو�ض  كيفية  المطروحة هي  االأ�صئلة  اأكثر  ومن 

والمبداأ  ال�صيارة.  من  والخروج  الدخول  بها  يتم  التي  والكيفية 

االأ�صا�صي هو اال�صتعانة بم�صاند للذراعين، عندما يكون ذلك ممكنًا 

اأمامك. ويتم اتباع المبداأ نف�صه  وو�صع ال�صاق التي خ�صعت للعملية 

اإلى ال�صيارة والخروج منها. مرة اأخرى، عليك تحريك  في الدخول 

مقعدتك اإلى الخلف قدر الم�صتطاع عند جلو�صك على المقعد حتى 

اتباع  المقعد. وحرك �صاقك حركة دائرية. ويتم  اإلى ظهر  الو�صول 

من  تاأكد  منه.  والخروج  الحمام  اإلى  الدخول  عند  الخطوات  نف�ض 

الأول  الحمام  اإلى  الدخول  تحاول  عندما  خ�صو�صًا  م�صاعدة،  وجود 

التمارين بعد جراحة التهاب مفا�صل الورك اأو الركبة
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التي  ال�صاق  على  تركز  وال  حذرًا  كن  الجراحية.  العملية  بعد  مرة 

خ�صعت للعملية عند الوقوف وتجنب ثني مف�صل الورك بزاوية اأكثر 

ادخل  البداية.  في  للحمام  ا�صتخدام مقعد  ويمكنك  90 درجة.  من 

ال�صاق  با�صتخدام  الدخول  وابداأ  الجانب،  من  مبا�صرة  الحمام  اإلى 

التي خ�صعت للعملية. وليكن ا�صتخدامك ل�صجادة حمام من المطاط 

من االأمور المهمة التي تمنح نوعًا من ال�صيطرة عند الوقوف و�صمان 

الحمام  مقعد  على  للجلو�ض  نف�صك  اخف�ض  وببطء  االنزالق.  عدم 

وابداأ في االغت�صال. واعك�ض الخطوات للخروج من الحمام.

النقاط الأ�شا�شية

اإعادة تاأهيل كاملة بعد العملية الجراحية تتطلب جهدًا معتبرًا  �

من المري�ض

عليك ممار�صة التمارين بانتظام �

ال تجل�ض على المقاعد التي لي�ض لها م�صاند للذراعين �

تجنب تحميل نف�صك اأي ثقل �
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صفحاتك 

على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  ق�صيرة من االأ�صئلة المتعلقة باأمور تريد فهمها لتتاأكد من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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الأ�شئلة التي �شتطرحها خالل موعدك مع الطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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جراحة التهاب مف�صلي الورك والركبة

مالحظات
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مالحظات
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معلومات وخيارات و�شحة اأف�شل

الكتب المتوفرة من هذه ال�شل�شلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�شة ماليين ن�شخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




